AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z června 2010 konkrétně:
*Během denní služby bylo strážníkem MP Adamov zjištěno, že na ul. Nádražní se u rozbitého
vozidla pohybují osoby, které jej rozebírají. Strážník osoby zadržel a předal do rukou OO
PČR Blansko k dalšímu opatření.
*Během zásahu JSDH Adamov, při zmírňování a odstraňování škod vzniklých během
,,průtrže mračen“, došlo ke zranění zasahujícího člena JSDH Adamov a to tak, že některý
z přihlížejících občanů, nemaje pochopení a úctu k zasahujícím členům JSDH Adamov,
vhodil na jednoho z členů krabici obsahující smíšený odpad a skleněné lahve, která se
nacházela před obchodem na Smetanově náměstí. V souvislosti s tímto jednáním došlo ke
zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Celou tuto událost šetřili strážníci MP Adamov,
avšak pro závažnost celé situace byla věc postoupena OO PČR Blansko.
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že v prostorách klubu
mládeže ,, Zlatá zastávka“ došlo k odcizení mobilního telefonu. Šetřením strážníků na místě
bylo zjištěno, že věc má zřejmě na svědomí jim dobře známý mladík. Strážníci dále zjistili, že
mobil byl obratem prodán do zastavárny v Blansku. Strážníkům se podařilo zajistit mobil i
pachatele tohoto jednání. Mobil byl vrácen majiteli a podezření ze spáchání přestupku bylo
oznámeno (spolu s pachatelem) k projednání správnímu orgánu pro projednávání přestupků
MěÚ Adamov.
* Strážníci přijali oznámení o pohybu cizích osob v prostoru dílen ŠLP Křtiny na ul.
Nádražní. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že muži zde kradou železný šrot. Muži
byli požádání o podání vysvětlení a po provedených dalších úkonech (navrácení odcizeného
materiálu) jim byla uložena bloková pokuta. Strážníci dále monitorovali pohyb těchto osob až
do odjezdu z Adamova.
* Strážníci MP Adamov byli přizváni jako nezúčastněné osoby k domovní prohlídce na ul. P.
Jilemnického. Celá prohlídka byla v kompetenci OO PČR Blansko a SKPV Blansko.
Domovní prohlídka proběhla v rámci zákonných oprávnění.
* Strážníci MP Adamov byli požádání OO PČR Blansko o prověření černé skládky, která se
nachází v lese nedaleko Adamova směrem na Utěchov. Strážníci provedli šetření,
fotodokumentaci a upozornili vedoucího polesí Vranov na výskyt této skládky. Zjištěné
informace předali strážníci zpět OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
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