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ADAMOV
Vybrané události z října 2010 konkrétně:
*Ve večerních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že do areálu firmy Eden Europe, s.r.o.
vniklo několik osob, které zde nakládají materiál s úmyslem jej odcizit. Když se strážníci
dostavili do areálu firmy, již proti nim vyjížděla dvě osobní vozidla s kradeným materiálem,
kterým strážníci ihned, za pomoci služebního vozidla, uzavřeli odjezdovou cestu. Osoby byly
na místě zadrženy pro podezření z TČ krádeže až do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, které
byla celá věc předána.
*Výjezd hlídky strážníků si vyžádal mladík, který v obchodě na ul. Opletalova odcizil balíček
cigaret a poté utekl. V pachatelově popisu strážníci poznali jim dobře známého mladíka, který
si za toto jednání vysloužil nejen blokovou pokutu, ale ještě musel uhradit škodu vzniklou
majiteli obchodu.
*Strážníci byli požádáni o pomoc při vystěhování neznámého muže z bytu. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že v bytě, který je dle všech doložených dokladů ve vlastnictví
oznamovatelky, se nachází muž, který nemá na užívání bytu žádný právní nárok a tudíž je zde
neoprávněně. Strážníci vyzvali muže k opuštění bytu, což učinil.
*Při noční hlídkové činnosti na ul. Opletalova byl spatřen muž, který ležel na chodníku. Když
strážníci přistoupili blíže, zjistili, že má zranění v obličejové části, které patrně utrpěl při
nekontrolovaném pádu na chodník. Strážníci proto muži zavolali RZP a do příjezdu sanitního
vozu kontrolovali jeho životní funkce a dbali na to, aby se dále nezranil.
*Strážníci byli upozorněni na podezřelé vozidlo a dvojici mužů, kteří se pohybují v blízkosti
kotelny u hl. nádraží ČD. Jelikož byl tento objekt v minulosti již několikrát terčem zlodějů,
provedli strážníci jejich ztotožnění, čímž bylo zjištěno, že oba mají bohaté zkušenosti
s krádežemi. Dále bylo zjištěno, že ani jeden z výše uvedených nemá při sobě ŘP a vozidlo,
kterým přijeli, není technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Muži
strážníkům sdělili, že vozidlo řídil nějaký jejich kamarád, na kterého čekají a další podobné
výmluvy. Strážníkům bylo jasné, že jeden z mužů řídil vozidlo a tudíž je osobou důvodně
podezřelou z mnoha přestupků, proto vyčkali nedaleko místa odstavení vozidla. Jak strážníci
předpokládali, vozidlo začalo zanedlouho ujíždět směrem z Adamova. Strážníci vozidlo
pronásledovali za použití výstražného světla modré barvy a rozsvíceného nápisu ,,STOP,,.
Muži výzvu k zastavení vozidla nerespektovali a poté, co se již jejich šance na útěk
zmenšovala, odstavili vozidlo nedaleko komunikace. Jelikož ani jeden z mužů neuposlechnul
výzvu k opuštění vozidla, byly ke splnění účelu sledovaného zákrokem použity donucovací
prostředky hmaty a chvaty a dále, z důvodu aktivního odporu, i slzotvorný prostředek. Oba
muži byli předvedeni na služebnu MP Adamov k podání vysvětlení a provedení dalších
nezbytných úkonů.
*Během měsíce října asistovali strážníci u tří dopravních nehod, z nichž ta nejvážnější, která
se stala na ul. Nádražní, si bohužel vyžádala i jeden lidský život.
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