AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
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ADAMOV
Vybrané události z června 2012 konkrétně:
* V nočních hodinách bylo strážníkům telefonicky oznámeno operačním stálé služby PČR
Brno, že na hlavním nádraží ČD dochází ke rvačce mezi devíti účastníky. Když se strážníci
dostavili na místo, již se zde nacházela méně početná skupinka osob, která uvedla, že ji právě
napadly další dvě osoby, které již z místa odešly. Strážníci zajistili ošetření zraněným osobám
tak, že na místo přivolali ZZS. V dalších dnech strážníci prováděli šetření, ke zjištění
skutečného stavu věci, při čemž bylo zjištěno, že došlo k naplnění skutkové podstaty TČ a
celá věc byla postoupena OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
*K fyzickému napadení rybářů byli strážníci přivoláni nedaleko ul. Hradní, kde se majiteli
pozemku nelíbilo, že přes něj chodí místní rybáři při vykonávání svého koníčku. Po příjezdu
strážníků na místo se vše vysvětlilo, účastníci ,,strkanice,, se udobřili a strážníci proto celou
věc vyřešili domluvou.
*Další ze série napadení se tentokrát odehrálo na vlakové zastávce ČD ( Adamov – zastávka)
kde skupinka mladíků napadla pána, který vystupoval z vlaku. Mladíci, posilněni
alkoholickými nápoji, si muže vyhlédli již ve vlaku, když se zastal cestující, kterou
obtěžovali. Na místo se jako první dostavil strážník v civilu, který byl tou dobou na cestě do
práce a zmapoval situaci na místě. Když bylo odvráceno bezprostřední nebezpečí, vrátil se
opět na místo již ve stejnokroji strážníků, aby celou věc dořešil. Bylo zjištěno, že jeden
z mladíků, který byl zřejmě iniciátorem celého incidentu, se vydal směrem na sídliště Ptačina.
Strážníci se tedy vydali na Ptačinu, kde spatřili jim dobře známého mladíka. Jelikož mladík
odmítal se strážníky komunikovat, byl předveden na služebnu MP Adamov k podání
vysvětlení a poté převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno –
Černovice, kde se ze svého jednání vyspal. Dále se mladík a jeho kamarádi budou zpovídat
správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, jelikož jsou podezřelí
z přestupku proti občanskému soužití.
*K podivnému obsahu zavazadel byli strážníci přivoláni pracovnicí ČD, která tyto převzala
od neznámého muže do úschovny. Strážníci zjistili totožnost muže, který zde zavazadla
uschoval. Jelikož zavazadla obsahovaly různé el. kabely, které mohly pocházet z trestné
činnosti, byl muž požádán o podání vysvětlení a celá věc je dále v šetření MP Adamov.
*Jelikož je konec školního roku každoročně spojen s popíjením alkoholu, kterého se nezřídka
účastní i osoby mladší 18 let, proběhal ve spolupráci s OO PČR Blansko, na území města
Adamova, akce zaměřená na kontrolu požívání alkoholu mladistvými. Při tomto byli
přistiženi dva mladistvý pod vlivem alkoholických nápojů.
*V průběhu měsíce června byli strážníci přivoláni hned k několika případům krádeže v OD
Albert, řešili případ pokousaného psa druhým psem, z preventivních důvodů provedli měření
rychlosti vozidel na ul. Mírová, byli přivoláni k dopravní nehodě a dávali právní radu a
pomoc okradeným seniorům, kteří doplatili na svou dobrosrdečnost.
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