INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z května 2013 konkrétně:
*Během noční hlídkové činnosti zastavili strážníci vozidlo, jehož řidič byl požádán o
předložení dokladů potřebných k řízení. Při kontrole se ukázalo, že vozidlo má již přes rok
propadlou STK a řidič si toho byl plně vědom. Strážníci celou věc zadokumentovali a
oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu.
*Šokující nález oznámil strážníkům muž, který si všimnul bezvládného těla ležícího v řece
poblíž lesní cesty Svitavské. Strážník se ihned dostavil na místo, kde skutečně spatřil tělo
utonulé ženy zaklíněné v blízkosti vodní elektrárny. Bylo zřejmé, že již není v silách strážníka
ženě pomoci a proto byli na místo přivoláni členové HZS a Policie ČR, kteří si celou situaci
převzali k dalšímu šetření.
*Na linku 112 oznámila mladá dívka, že je doma fyzicky týrána rodiči a žádala pomoc.
Strážníkům byla informace předána a tito se ihned dostavili k bytovému domu, kde se
zkontaktovali s dívkou a dohlédli na to, aby se na místo dostavil orgán péče o dítě a celou
záležitost pečlivě prošetřil. Dívka byla předběžně umístěna do specializovaného zařízení pro
děti a mládež.
*Nemilé překvapení čekalo na sportovce, který se vydal na místní tenisové kurty za účelem
zvýšení své fyzické kondice. Při vstupu do budovy u kurtů zjistil, že zde došlo k násilnému
vniknutí a na místě se nachází cizí muž. Tuto skutečnost oznámil strážníkovi MP Adamov,
který se dostavil na místo, muže omezil na osobní svobodě a jako osobu podezřelou ze
spáchání trestného činu předal přivolané hlídce OO PČR Blansko.
*Strážníkům bylo oznámeno pracovnicí pečovatelské služby MěÚ Adamov, že z jednoho
z bytů na ul. Opletalova se ozývá volání o pomoc. Strážníci si na místo, z důvodu otevření
dveří do bytu, vyžádali příjezd JSDH Adamov a HZS Blansko. V bytě byl nalezen starší muž,
který upadl a bez cizí pomoci se nemohl zvednout zpět na nohy. K prověření zdravotního
stavu muže byla na místo přivolána ZZS Blansko a poté muže převezla na komplexní
vyšetření.
*V nočních hodinách spatřili strážníci vozidlo, jehož jízda byla poněkud nejistá. Strážníci se
rozhodli vozidlo zastavit a řidiče požádali o předložení patřičných dokladů a dále k provedení
dechové zkoušky. Bylo zjištěno, že řidič si před jízdou dopřál alkoholický nápoj, který mu
zvednul hladinu alkoholu v dechu na 0,37 promile. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR
Blansko, které byla celá věc předána k dalšímu opatření.
*V měsíci květnu byli strážníci nuceni provést odchyt čtyř volně se pohybujících psů, z nichž
tři se vrátili zpět majiteli (po uhrazení pokuty za porušení vyhlášky města Adamova) a jeden
byl převezen do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku.
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