AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
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ADAMOV
Vybrané události ze září 2010 konkrétně:
*Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že v jednom z bytů v panelovém domě na ul.
Sadová dochází k úniku vody a tím k promáčení dalších bytů. Když se strážníci dostavili na
místo, již se na místě nacházel pracovník firmy ADAVAK, s. r. o., který zastavil hlavní
přívod vody do domu. I po tomto zásahu bylo zřetelně slyšet, že v bytě teče voda a dále
vyplavuje ostatní byty. Protože se v bytě nikdo nenacházel a zastavení tekoucí vody bylo
nezbytné pro zamezení dalších škod, přistoupili strážníci k násilnému otevření dveří a
zastavení vody přímo v bytě. Po zastavení vody provedli strážníci zapečetění bytu a
kontaktovali jeho majitele, kterému byl byt předán.
*Během noční služby byl strážníkům předán nalezený dětský kočárek. V kočárku se
nacházelo mnoho věcí, které nasvědčovaly tomu, že je plně využíván pro přepravu dítěte. U
strážníků panovaly obavy, jestli se dítě nebo jeho matka nestali objetí TČ. Jelikož mají
strážníci dobrou místní znalost, dohledali majitelku kočárku, která nerušeně odpočívala, i se
svým dítětem, v bytě na ul. Mírová. Celý případ tedy skončil návratem kočárku
nezodpovědné matce, která pouze zapomněla kočárek při cestě domů.
*Při pochůzkové činnosti na ul. Neumannova spatřil strážník volně se pohybujícího psa rasy
zlatý retrívr, který neměl identifikační známku a byl zjevně bez majitele. Strážník provedl
odchyt psa, a jelikož se nepodařilo dohledat majitele, byl převezen do útulku pro opuštěná
zvířata v Blansku.
*Strážníci byli požádáni o pomoc při pátrání po odcizené peněžence, kterou pachatel odcizil
přímo z bytu poškozené. Poškozená strážníkům sdělila, kdo je možným pachatelem. Strážníci
podezřelou osobu předvedli na služebnu MP Adamov a při podání vysvětlení bylo zjištěno, že
osoba opravdu peněženku odcizila. Pachatel si vysloužil blokovou pokutu a peněženka i
s obsahem putovala zpět její majitelce.
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