INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z října 2013 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci osoby, které se pohybovaly po městě Adamově a
nabízely zde služby nejmenované společnosti. Osoby byly strážníky upozorněny, že toto
jednání je v rozporu s nařízením města Adamova č. 1/2013 a ať svého jednání zanechají.
Další pochůzkovou činností strážníci zjistili, že osoby ve své činnosti dále pokračují, proto
byly vyzvány k prokázání totožnosti. Na místě byly provedeny další nezbytné úkony ke
zjištění skutečného stavu věci a zajištění svědků události. Všechny zjištěné informace byly
předány ke správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, pro podezření ze
spáchání přestupku.
*Během měsíce října bylo strážníkům hned ve třech případech oznámeno, že se na různých
místech Adamova nachází spící osoby pod vlivem alkoholu, které jsou zraněné. V prvním
případě se jednalo o staršího muže, který pod vlivem alkoholu nezvládnul cestu domů a
upadnul na ul. Neumannova z vyvýšeného chodníku tak nešťastně, že se poranil na hlavě a
zůstal ležet mezi zaparkovanými vozidly. Ve druhém případě upadla pod vlivem alkoholu
starší žena, které se staly osudné schody na Smetanově nám., o které se při pádu udeřila do
hlavy. V posledním případě si mladý muž ,,ustlal“ přímo uprostřed komunikace na ul.
Osvobození a jen se štěstím ho nikdo nepřejel. Ve dvou případech strážníci poskytli zraněným
osobám lékařské ošetření a na místo přivolali ZZS. Opilého mladíka strážníci doprovodili
domů.
*Z kancelářské činnosti vyrušil v noci strážníky hluk vycházející přímo z prostor před
služebnou MP Adamov. Když strážníci vyšli před služebnu, spatřili několik osob, mezi
kterými docházelo k fyzickému napadání. Strážníci zamezili dalšímu protiprávnímu jednání,
provedli ztotožnění osob a dále osoby požádali o podání vysvětlení. Bylo zjištěno, že dva
podnapilí mladíci, vracející se z restauračního zařízení, si vyhlídli skupinku dětí, které
v prostorách před kostelem hrály večerní hru, a tyto napadli. Strážníci na místě zajistili
dechové zkoušky a provedli úkony nutné k prošetření uvedeného jednání. V dalších dnech
byly zjištěny skutečnosti naplňující podezření ze spáchání trestného činu, a proto strážníci
celou věc postoupili k projednání na OO PČR Blansko.
*Při hlídkové činnosti se před vozidlo strážníků zařadil motocykl bez RZ, který řídil mladík
bez helmy. Strážníci mladíka na motocyklu zastavili a požádali o předložení patřičných
dokladů. Bylo zřejmé, že nevlastní ŘP a motocykl není schválen pro provoz na pozemních
komunikacích, což se potvrdilo. Tímto jednáním se dopustil přestupku a jeho počínání
projedná příslušný správní orgán, kterému strážníci postoupili všechny na místě zjištěné
informace.
*Zřejmě už rutinou se strážníkům stávají výjezdy na krádeže zboží v obchodních domech, kde
lapkové berou vše od základních potravin přes drahou kávu a různé pochutiny. Ve všech
případech je strážníky postupováno s největším možným důrazem, jelikož toto jednání není
možno tolerovat. Nehledě na to, že lapkové si tímto, ve většině případů, opatřují peníze pro
nákup omamných a psychotropních látek. Za měsíc říjen řešili strážníci čtyři zjištěné případy
krádeže.
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