AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z března 2012 konkrétně:
*Při pochůzkové činnosti na Smetanově nám. byl přistižen mladík, který, posilněn alkoholem,
kopal do odpadkových košů, čímž se dopustil přestupkového jednání. Mladík byl požádán o
prokázání totožnosti, podání vysvětlení a dále mu byla uložena bloková pokuta. Strážníci poté
monitorovali pohyb mladíka, aby již ve výše uvedeném jednání nepokračoval.
*Strážníkům byl předán pes, který se volně pohyboval na ul. Komenského v blízkosti ZŠ.
Děkuji tímto paní Markové, jelikož psa odchytila a do doby příjezdu místostarosty p.
Němce, kterému psa předala, se o něj postarala. Strážníci psa umístili do útulku pro
opuštěná a toulavá zvířata v Blansku, kam si pro něj následující den přišel majitel.
*Strážníci za uplynulý měsíc zadrželi dva muže, kteří byli osobami hledanými PČR.
V prvním případě strážníci čekali před domem jednoho z mužů do doby, než se vrátil z práce,
ve druhém byl muž strážníky spatřen při hlídkové činnosti. Oba muži byli předvedeni na OO
PČR Blansko k dalšímu opatření.
*K rozepři mezi rodinnými příslušníky byli strážníci přivoláni na ul. Mírová, kde docházelo
k napadání mezi otcem a synem z důvodu škody, kterou syn svému otci způsobil zničením
jeho majetku. Na místo byla přivolána i ZZS, která zhodnotila zdravotní stav zúčastněných.
Jelikož byl otec pod vlivem alkoholu a bylo zjevné, že je pro své okolí dále nebezpečný, byl
převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice. Samotný fakt,
že došlo ke škodě na majetku, je předmětem dalšího šetření.
*Při hlídkové činnosti si strážníci všimli mladíka, který v ruce nesl kovový kufřík překrytý
kusem oblečení. Jelikož jeho chování bylo podezřelé, byl strážníky požádán o podání
vysvětlení, čímž bylo zjištěno, že kufřík (ve kterém se nacházelo profesionální nářadí)
pochází z krádeže a mladíkovi ho podstrčil jiný mladík, který spatřil strážníky a utekl.
Strážníci na místě zajistili oba dva mladíky, kteří byli předvedeni na služebnu MP Adamov
k podání vysvětlení. Na služebnu MP Adamov byla přivolána hlídka OO PČR Blansko a
SKPV Blansko pro podezření ze spáchání TČ krádeže. Strážníkům se v součinnosti s OO
PČR Blansko a SKPV Blansko podařilo zjistit a zkontaktovat majitele odcizeného nářadí,
který o krádeži neměl ještě ani ponětí.
*Při pochůzkové činnosti zaměřené na dopadení pachatelů krádeží v areálu bývalé firmy
ADAST bylo spatřeno vozidlo, které se nacházelo v místě páchání trestných činů a bylo
zjevné, že se jedná o vozidlo, které bylo spatřeno na místě trestného činu v minulých dnech.
Strážníci tedy přistoupili k vozidlu a vyzvali spatřené osoby k prokázání totožnosti a podání
vysvětlení. Při prováděných úkonech bylo zjištěno, že se ve vozidle nachází střelná zbraň a
dále nářadí, které by mohlo být použito k páchání TČ. Na místo tedy byla ihned přivolána
hlídka OO PČR Blansko a SKPV Blansko. Při dalších úkonech byla ve střelné zbrani zjištěna
vzduchová puška. U osob byla dále nalezena plynová pistole a elektrický paralyzér.
*Během dalšího dne, kdy se strážníci intenzivně věnovali aktuálnímu problému a to krádežím
v areálu bývalé firmy ADAST, bylo při pochůzkové činnosti zjištěno, že zrovna dochází ke
krádeži uvnitř areálu. Strážníci toto zjistili dle již nachystaného kradeného materiálu. Strážníci
tedy provedli pátrání v areálu firmy, kde spatřili muže přímo při páchání TČ. Po výzvě
strážníků se muž dal na útěk. Po několika metrech jej strážníci dostihli, omezili na osobní
svobodě a přiložili pouta. Muž byl poté dopraven k hlídce OO PČR Blansko, která se tou

dobou nacházela před branou do areálu bývalé firmy ADAST. Muži nyní hrozí vězení za
trestné činy krádeže a poškození cizí věci, jelikož bylo zjištěno, že se do objektu vloupal
nejméně devětkrát a celkem způsobil škodu za skoro tři sta tisíc korun.
Rád bych vyjádřil poděkování celému kolektivu strážníků MP Adamov za příkladnou
práci, kterou se podařilo dopadnout pachatele krádeží. Slova díků putují také našemu
vedení a to přímo panu místostarostovi Jiřímu Němcovi, který stojí za naší prací a
umožnil nám provádět činnosti tak a v té době, kdy to bylo zapotřebí.
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