AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z července 2011 konkrétně:
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na Smetanově nám. se nachází dva

muži, kteří v podnapilém stavu pohoršují okolí svým zjevem a chováním. Strážníci oba muže
převezli na záchytnou stanici Brno-Černovice.
*Při pochůzkové činnosti spatřili strážníci muže chytající ryby. Z jejich chování bylo patrné, že si tak
počínají bez rybářského oprávnění, což se dalším šetřením potvrdilo. Na místo byla přivolána rybářská
stráž a podezření ze spáchání přestupku bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu.
*Velké štěstí v neštěstí měl cyklista, který spadl na ul. Nádražní ze svého kola a přivodil si tak zranění
zejména v obličeji. Muže spatřil projíždějící motorista, který upoutal pozornost strážníků
rozsvícenými výstražnými světly. Strážníci muži přivolali lékařskou pomoc a kolo, na kterém dotyčný
jel, uschovali na služebně MP Adamov do doby, než byl propuštěn z ošetřování.
*Při rozepři mezi manželi zasahovali strážníci na ul. Mírová, kde došlo k vykopnutí dveří do bytu a
slovnímu napadání. Strážníci celou věc uklidnili a poté předali k došetření příslušníkům OO PČR
Blansko.
*Strážníkům bylo oznámeno, že na komunikaci Utěchov-Adamov se na silnici nachází vyčerpaný pes
a blokuje dopravu. Strážníci psa odchytli, postarali se o jeho potřeby a předali do útulku pro opuštěná
a toulavá zvířata v Blansku.
*K agresivnímu psovi byli strážníci přivoláni na ul. P. Jilemnického, kde v bytě pokousal člena rodiny
svého majitele. Poškozený byl převezen vozem ZZS na ošetření. Majiteli psa se podařilo agresivní
zvíře zajistit a po dohodě se strážníky bylo provedeno jeho utracení, jelikož byl dlouhodobě agresivní
a nezvladatelný.
*Chvilkové slabosti staršího muže využil mladík, který mu, při předstírání pomoci, odcizil
z příručního zavazadla (ledvinky) peněženku s velkou finanční hotovostí. Toto jednání se strážníkům
podařilo objasnit a oznámení o podezření ze spáchání TČ, společně s pachatelem, putovalo na OO
PČR Blansko.
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