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ADAMOV
Vybrané události ze srpna 2010 konkrétně:
*Ve večerních hodinách bylo přijato oznámení o požáru bytu na ul. Pod Horkou. Strážníci se
ihned dostavili na místo, kde zjistili, že z oken bytu vychází černý kouř. Při příchodu ke
vstupním dveřím do bytu bylo zjištěno, že tyto jsou uzamčeny. Jelikož nebylo možné určit,
zda se v bytě nacházejí osoby či nikoliv, přistoupili strážníci k násilnému otevření dveří. Po
několika málo okamžicích překonali vlastními silami vstupní dveře, za kterými již na ně čekal
vyděšený pes a spousta kouře. Žádné osoby se v bytě nenacházely. Po zjištění, že byt je
prázdný, jej i se zajištěným psem opustili. Strážníci dále zajistili evakuaci obyvatel z okolních
bytů pro snazší zásah JSDH Adamov a HZS Blansko a dále zajistili místo tak, aby byl
umožněn plynulý zásah zúčastněných složek.
*Službu konajícímu strážníkovi bylo oznámeno, že na vlakové zastávce se nachází muž, který
je značně pod vlivem alkoholu a je ve stavu, ve kterém vzbuzuje veřejné pohoršení zejména
tím, že není zcela oblečen. Strážník se dostavil na místo, kde muže vyzval k prokázání
totožnosti a provedení dechové zkoušky. Jelikož muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost,
byl předveden na OO PČR Blansko, kde byla jeho totožnost zjištěna. Dále bylo muži
zajištěno nezbytné lékařské ošetření, které si vyžádalo jeho hospitalizaci.
*Strážníci byli přivolání k dopravní nehodě dvou vozidel na ul. Sadová. Zúčastnění si
navzájem nechtěli prokázat svoji totožnost a dále se nemohli dohodnout na dalším postupu.
Na místě strážníci provedli zaznačení polohy vozidel na vozovku, jelikož pro bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích bylo nezbytné jejich odstranění. Dále bylo
provedeno ověření totožnosti zúčastněných a dechová zkouška na zjištění přítomnosti
alkoholu v dechu u řidičů - s negativním výsledkem. Zúčastnění si již před příchodem
strážníků MP Adamov přivolali hlídku PČR Blansko a proto strážníci zůstali na místě do
jejího příjezdu.
*Při hlídkové činnosti na ul. Plotní spatřili strážníci na zemi ležícího muže, který byl zjevně
zraněný. Dotazem bylo zjištěno, že se muž vydal do lesa, kde spadl ze skály a do města se
doslova ,,doplazil,,. Na místě se již nacházel i pohotový kolemjdoucí občan, který již zavolal
RZS. Strážníci muže prohlédli a zjistili, že není bezprostředně ohrožen na životě takovým
způsobem, že by bylo nutné provést nějaký život zachraňující úkon a proto byl muž zanechán
ve své úlevové poloze do příjezdu vozu RZS. Strážníci byli dále nápomocni posádce vozu
RZS s přemisťováním zraněného muže. Jelikož muž sdělil, že odešel ze své chaty, kterou
nechal nezajištěnou a v lese ztratil mobilní telefon, postarali se strážci zákona o zajištění a
předání chaty rodinným příslušníkům a dále nalezli ztracený mobilní telefon, který taktéž
předali rodinným příslušníkům.
*V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni na ul. Neumannova, kde v jednom z bytů
docházelo k napadání mezi rodinnými příslušníky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
v bytě nachází muž, který je pod vlivem alkoholu a dopouští se přestupku proti občanskému
soužití, jelikož nadává a napadá svou matku, bratra a další rodinné příslušníky.
Muž byl požádán o prokázání totožnosti a o podání vysvětlení. Z chování muže bylo zřejmé,
že je (ve svém stavu) pro svoji rodinu dále nebezpečný a proto byl převezen na protialkoholní
záchytnou stanici Brno – Černovice. Rodinní příslušníci byli poučeni, že pokud trvají na
projednání přestupku, musí podat návrh na jeho projednání správnímu orgánu pro
projednávání přestupků MěÚ Adamov.
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