AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události ze srpna 2009 konkrétně:
* V ranních hodinách bylo strážníky zjištěno os. vozidlo, které delší dobu stálo na ul. Mírová
v místě, kde tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích a průjezd tímto úsekem se
stal značně nebezpečný. Strážníci kontaktovali provozovatele vozidla, avšak tento nejevil o
vozidlo žádný zájem, proto bylo rozhodnuto o odtažení vozidla na záchytné parkoviště
v Brně, kde si jej může majitel vyzvednout.
* Ve večerních hodinách byla provedena kontrola projíždějících vozidel ve spolupráci
s příslušníkem OO PČR Blansko. Kontrola byla zaměřena zejména na řízení vozidel pod
vlivem alkoholických nápojů. Při této kontrole byl přistižen řidič, kterému byla zjištěna
přítomnost alkoholu v dechu. Další opatření již provedl příslušník OO PČR Blansko.
* Ve večerních hodinách, při pochůzkové činnosti na ul. Ronovská, zjistili strážníci hluk
vycházející z lesa nad fotbalovým hřištěm. Strážníci provedli kontrolu lesa a zjistili, že zde
docházelo ke konzumaci alkoholických nápojů. Nedaleko od tohoto místa zastavili strážníci
skupinku osob, které požádali o prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že dva mladíci z této
skupinky jsou mladší 18 let a požili alkoholický nápoj. Kdo podal, prodal nebo jinak umožnil
požití alkoholického nápoje těmto osobám, se nepodařilo zjistit. Mladíci byli předáni
rodičům.
* V nočních hodinách bylo strážníků oznámeno, že z prostor tiskařské firmy pod ul.
Bezručova se ozývá reprodukovaná hudba, která ruší noční klid. Strážníci se dostavili na
místo, kde skutečně zjistili hluk pocházející z prostoru před tiskařskou firmou. Strážníci
požádali osobu odpovědnou za tuto akci o prokázání totožnosti a o podání vysvětlení. Jelikož
nebyla akce řádně nahlášena na MÚ Adamov a rušila spoluobčany, byla odpovědná osoba
vyzvána, aby produkci hudby omezila na vnitřní prostory firmy tak, aby nerušila ostatní
obyvatele města. Věc byla s odpovědnou osobou vyřešena domluvou, jelikož po výzvě
strážníků došlo k nápravě uvedeného přestupkového jednání.
* V odpoledních hodinách byl strážníky spatřen mladík, který se nerozpakoval užívat
tabákové výrobky na zastávce MHD na ul. Opletalova, v těsné blízkosti starší paní a několika
malých dětí. Toto jednání bylo strážníky vyhodnoceno jako krajně nevhodné a jelikož se
mladík dopustil přestupku dle § 30 odst. 1. písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč.
* Strážníci MP Adamov již vlastní sadu dopravního značení, které je potřebné k měření
rychlosti vozidel městkou policií, a proto bylo v měsíci srpnu provedeno měření rychlosti
vozidel, za přítomnosti těchto značek. Bylo zjištěno, že samotné umístění značek vede ke
snížení rychlosti vozidel. Za dobu měření nebylo zaznamenáno jediné vozidlo, které by
překročilo nejvyšší dovolenou rychlost v obci. Strážníci budou i nadále v měření rychlosti
vozidel pokračovat a doufají, že rychlost vozidel v obci bude nižší nebo se rovnat nejvyšší
dovolené rychlosti i v místech, kde nebudou umístěny dopravní značky označující úsek
měření rychlosti vozidel.
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