AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z ledna 2011 konkrétně:
*Strážníkům bylo oznámeno nevhodné chování mládeže v bytě na ul. Sadová. Mládež zde
hlučila takovým způsobem, že rušila okolní byty a jejich obyvatele v nočním klidu. Strážníci
provedli ztotožnění osob v bytě a dále dechovou zkoušku u některých osob, jelikož bylo
podezření, že tyto jsou pod vlivem alkoholu a nedovršily věku 18 let. Rušení nočního klidu
bylo s dotyčnými vyřešeno domluvou. Jednoho mladíka, který byl pod vlivem alkoholu,
předali strážníci jeho rodičům a provedli další potřebná opatření.
*O tom, že i osoby relativně nízkého věku (15-18 let) jsou schopny ohrožovat svoje
vrstevníky bodnou zbraní, se přesvědčili strážníci při řešení konfliktu v klubu mládeže na ul.
Družstevní. Navrácení odcizených cigaret si zde jeden z mladíků vynucoval pod hrozbou
kuchyňským nožem, který držel v ruce. Na štěstí se konflikt obešel bez zranění a mladík se
bude ze svého jednání zodpovídat před správním orgánem pro projednávání přestupků.
*I v měsíci lednu převáželi strážníci jednu osobu na záchytnou stanici Brno – Černovice, když
přijali oznámení, že v prostoru nádraží ČD se pohybuje muž zjevně pod vlivem alkoholu a je
nebezpečí, že upadne do kolejí.
*Při pochůzkové činnosti na ul. P. Jilemnického byl spatřen pes, jehož majitel nerespektoval
vyhlášku města a svého psa venčil v rozporu s jejím zněním. Jelikož byl majitel psa, již
v minulosti, na toto přestupkové jednání upozorněn, byla mu uložena bloková pokuta.
*Během noční služby kontaktovala strážníky neznámá žena, která prostřednictvím SMS
žádala pomoc strážníků a bylo nebezpečí, že si způsobí nějaké zranění nebo hůře. Strážníci
proto neváhali a spojili se s PČR Blansko, s jejichž pomocí vypátrali majitelku mobilního
telefonu a poté mohli kontaktovat jejího přítele. Díky zjištěným informacím se dopátrali ženy,
která se pohybovala po městě Adamově. Žena byla předvedena na služebnu MP Adamov,
kam byla přivolána RZS, která ženu převezla na odborné psychologické vyšetření respektive
hospitalizaci.
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