AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z června 2009 konkrétně:
* Ve večerních hodinách vykonávali společnou hlídku strážník MP Adamov a příslušník OO
PČR Blansko. V této době bylo na ul. Nádražní zastaveno osobní vozidlo, jehož řidičce byla
zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. Jelikož se žena dopustila přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích a strážníci jsou povinni toto jednání oznámit
PČR, byla věc předána příslušníkovi OO PČR Blansko.

* V odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na Smetanově nám. se nachází
opilý muž. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu
takovým způsobem, že budí veřejné pohoršení a sebe ohrožuje na životě. Muž byl strážníky,
po provedení nezbytných úkonů, převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno –
Černovice.
* V ranních hodinách bylo na ul. P. Jilemnického zjištěno, že muž venčící psa se nechoval dle
platné vyhlášky města Adamova č. 1/2004, o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově,
ve znění pozdějších předpisů, jelikož neodstranil znečištění způsobené psem a dopustil se tak
přestupku dle §46 odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Přestupek byl projednán a vyřešen blokovou pokutou.
* Ve večerních hodinách bylo při hlídkové činnosti na lesní cestě Svitavská spatřeno os.
vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákaz vyplývající ze svislé dopravní značky B11 (zákaz
vjezdu všech motorových vozidel). Strážník, který se tou dobou nacházel v prostoru lesní
cesty Svitavská, dal pokyn řidiči k zastavení vozidla (za použití červeného světla pohybujícím
se v horním půlkruhu). Řidič tento pokyn nerespektoval, snažil se kolem strážníka projet tím
způsobem, že najížděl na strážníka a bezprostředně jej ohrožoval. Po tomto nezdařilém
pokusu se řidič vozidla snažil vyjet zpět z místa, kde je vjezd zakázán. V té chvíli již byl o
jeho jednání informován druhý strážník, který se pokusil obdobným způsobem (za použití
služebního vozidla) zastavit výše zmíněné os. vozidlo. Řidič vozidla se snažil projet kolem
strážníka, který vystupoval ze služebního vozidla. Jelikož řidič svým vozidlem začal opět
najíždět na strážníka a hrozila újma na zdravý, byl tímto podezřelý z TČ útoku na veřejného
činitele dle § 155 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a proto
strážník vyzval řidiče k upuštění od protiprávního jednání, po které následoval DP hrozba
namířenou služební zbraní dle §18 odst. 1 písm. f) zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů. Po této výzvě a hrozbě zanechal řidič svého protiprávního jednání.
O celé věci byl informován dozorčí OO PČR Blansko, který na místo vyslal hlídku OO PČR
Blansko a SKPV Blansko.
* Ve večerních hodinách byli strážníci požádáni o poskytnutí rady a pomoci při obtížích
vzniklých se zabouchnutými klíči v bytě na ul. Fibichova. Strážníci se dostavili na místo, kde
zjistili, že osoba požadující otevření bytu je skutečně osobou užívající byt. Po tomto zjištění
byla kontaktována firma ADAVAK, s. r. o. a JSDH Adamov, kterým se společnými silami
podařilo nenásilně otevřít byt a předat jej osobě zpět do užívání.

* V odpoledních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno obsluhou restaurace
Hradní, že se zde nachází muž zjevně pod vlivem alkoholických nápojů, který nemá na
zaplacení útraty a již je v takovém stavu, že v restauraci usíná. Strážníci se dostavili na místo,
kde uviděli na stole spícího muže. Jelikož byl muž pod vlivem alkoholu takovým způsobem,
že byl sám pro sebe nebezpečný, byl muž po provedení nezbytných úkonů převezen na
protialkoholní záchytnou stanici Brno - Černovice.
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno obsluhou čerpací stanice na
ul. Nádražní, že zde právě došlo k loupežnému přepadení a pachatel z místa uprchnul.
Strážníci se ihned dostavili na místo, kde jeden strážník prováděl zajištění místa TČ, zjišťoval
svědky události a kontaktoval PČR. Druhý ze strážníků provedl kontrolu okolí, zda se zde
nepohybuje muž dle udaného popisu. Při kontrole okolí spatřil strážník v lese podezřelého
muže, kterého vyzval k prokázání totožnosti a podání vysvětlení, avšak muž výzvy strážníka
neuposlechl a začal utíkat. Jelikož bylo zjevné, že se jedná o nebezpečného pachatele
loupežného přepadení a bylo důvodné podezření, že má při sobě střelnou zbraň, použil
strážník DP- varovný výstřel ze služební zbraně, na který pachatel nereagoval. Strážník
pachatele pronásledoval zpět do Adamova na ul. Osvobození, kde byl strážníkem dopaden, za
přispění duchapřítomných občanů, kteří svým osobním vozidlem zkřížili utíkajícímu pachateli
cestu, a pak již strážník mohl provést zadržení pachatele a jeho následné předání příslušníkům
OO PČR Blansko, kteří se k místu ihned dostavili.
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vedoucí strážník MP Adamov

