INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události ze srpna 2013 konkrétně:
*V nočních hodinách uslyšel náhodný kolemjdoucí hluk z prostoru firmy tzv. OSZ
nacházející se vedle lesní cesty Svitavské. Jelikož mu nebyl lhostejný osud cizího majetku,
oznámil podezření na vloupání PČR a tato ihned kontaktovala strážníky MP Adamov.
Strážníci se dostavili nepozorovaně k objektu firmy, kde zjistili, že se v objektu skutečně
nachází pachatelé vloupání. Strážníci objekt zajistili a vyčkali do příjezdu hlídky OO PČR
Blansko, se kterou se společně pokusili zadržet pachatele. Nejdříve byla použita výzva
k upuštění od protiprávního jednání a poté, když byla neúčinná, došlo k použití donucovacích
prostředků a omezení osobní svobody pachatelů. Jelikož se jeden z pachatelů při pokusu o
útěk zranil o rozbité sklo, musela se na místo dostavit i ZZS, které přístupovou cestu uvolnil
HZS Blansko. Oba pachatele si převzala hlídka OO PČR Blansko.
*Rozrušená matka se dožadovala pomoci s otevřením svého uzamčeného bytu, ve kterém se
nacházel její nekolikaměsíční syn. Strážníci se proto dostavili na místo a začali celou událost
prověřovat. Na chování matky bylo však něco podezřelého a její podání vysvětlení nedávalo
jasnou představu o celé situaci. Nejdříve sdělila, že má dítě v bytě a nemůže se za ním dostat,
poté strážníci v její ruce spatřili klíče, které pasovaly do zámku uzamčených dveří. Po chvíli
se však situace vyjasnila, jelikož z řeči matky byl cítit alkohol a přítomnost prokázala i
dechová zkouška. Strážníkům se podařilo spojit s otcem dítěte, který dojel na místo a o oba
jmenované se postaral. Jelikož se však dítě nacházelo v péči matky, která nebyla v tomto
stavu schopná se o dítě postarat, oznámili strážníci celou věc orgánu péče o dítě MěÚ
Blansko.
*O pomoc s otevřením vchodových dveří požádali příbuzní starší obyvatelky Adamova, která
nereagovala na domovní zvonek. Strážník se tedy vyžádal otevření bytu jednotkou SDH
Adamov. Po vstupu do domu se uvnitř žena nacházela, bohužel již bez známek života.
Strážník místo zajistil proti vstupu nepovolaných osob a poté si celou věc převzala hlídka OO
PCŘ Blansko.
*Během denní služby kontaktoval strážníky operační linky 155, který sdělil, že během
několika minut bude v Adamově na ul. Komenského 6 přistávat vrtulník letecké záchranné
služby a požádal strážníky o zajištění místa pro přistání. Situace byla dosti rychlá a nejasná,
avšak strážníkům se podařilo usměrnit provoz a zajistit místo tak, aby nedošlo k ohrožení
zdraví jiných osob nebo škodám na majetku. Osádka letecké záchranné služby provedla
ošetření dítěte, k jehož vážnému zdravotnímu stavu byla přivolána, a poté z místa i s
pacientem odletěla.
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