INFORMACE ZE
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ADAMOV
Vybrané události z dubna a května 2014 konkrétně:
*Asistenci strážníků si vyžádala ZZS, kterou si přivolala žena z ul. Mírová. Operační ZZS
vyhodnotil situaci jako rizikovou z toho důvodu, že při hovoru se zraněnou a vystrašenou
ženou slyšel v pozadí mužský hlas, ze kterého byla patrná slovní agrese. Strážníci se dostavili
na místo, kde se jim z počátku nepodařilo nalézt oznamovatelku, ale po delším pátrání nalezli
spoře oděnou ženu, zjevně pod vlivem alkoholu. Žena byla převezena vozidlem ZZS
k ošetření a její partner, také pod vlivem alkoholu, byl předán hlídce OO PČR Blansko, která
se na místo dostavila a věc si převzala k dalšímu šetření. Strážníci ještě celou událost oznámili
na oddělení sociálně právní ochrany dětí v Blansku pro podezření z narušení výchovy
nezletilých dětí.
*Pomoc strážníků si vyžádala recepční hotelu Pod Horkou, jelikož se na hotelovém pokoji
nacházel zraněný podnapilý muž. Strážníci se dostavili na místo, kde jej požádali o prokázání
totožnosti a dále na místo přivolali ZZS. Tímto by pro strážníky případ skončil avšak asi za 5
hodin byla nahlášena dopravní nehoda, kdy řidič os. vozidla nezvládnul řízení, vyjel mimo
komunikaci a narazil do plotu u zahrádkářské kolonie za tenisovými kurty. Jaké bylo pro
strážníky překvapení, když ve vozidle, na místě řidiče, spatřili stejného muže, kterému volali
ZZS k hotelu. Muž byl sice ošetřen, ale asi si neuvědomil, že alkohol v krvi zůstal. Naměřena
hladina alkoholu v dechu ukázala přes 2 promile. Na místo byla přivolána hlídka dopravní
policie k prošetření okolností dopravní nehody.
*K rušení nočního klidu vyjížděli strážníci k hotelu Pod Horkou. Na místě se nacházely
podnapilé osoby, které se bavily takovým způsobem, že rušily ostatní občany Adamova, kteří
v tyto hodiny již běžně spí. Strážníci nejprve osoby vyzvali, aby upustily od svého
protiprávního jednání a přestaly rušit noční klid. Většina uposlechla, avšak na místě se dále
nacházeli dva muži, kteří odmítali uposlechnout výzev strážníků. I přes opětovné naléhání
strážníků odmítnul jeden z mužů uposlechnout a pokračoval v jednání narušující veřejný
pořádek. Svým chováním nedal strážníkům jinou možnost jak situaci vyřešit. Byl proto
předveden na služebnu OO PČR Blansko, kde mohl dostatečně dlouho přemýšlet o slušném
chování.
*Zoufalý motorista žádal strážníky o vyřešení situace na ul. P. Jilemnického, kde neukázněný
řidič automobilu zaparkoval přímo před garáží oznamovatele tak, že ji nemohl využít
k zaparkování svého motocyklu. Nejen, že se oznamovatel snažil dohledat řidiče vozidla, ale i
strážníci použili všechny dostupné možnosti jak zjistit jeho totožnost. Vše bylo bezvýsledné, a
proto strážníci nařídili odtah vozidla, při kterém se na místo dostavil ( po několika hodinách)
jeho řidič. Tento musel uhradit částku za prováděný odtah vozidla a dále se dopustil přestupku
dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, který jsou oprávněni projednat strážníci
v rámci blokového řízení. Aby toho nebylo málo, řidič vozidla při snaze přeparkovat nacouval
do zaparkovaného motocyklu oznamovatele, čímž vznikla na místě dopravní nehoda.
Strážníci celou situaci zadokumentovali, pomohli účastníkům sepsat záznam o dopravní
nehodě a po několika hodinách mohli z místa odjet.
Prosíme občany, aby zvážili, kde ponechávají zaparkovaná vozidla. Uvědomte si, že
zabránění výjezdu některého vozidla může mít život ohrožující následky v případě nutnosti
rychlého transportu do porodnice apod.

*Při noční hlídkové činnosti na Smetanově nám. spatřili strážníci muže odpovídajícího popisu
hledané osoby. Muž byl požádán o prokázání totožnosti. Když se potvrdilo, že se jedná o
hledanou osobu, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Blansko.
*Hned dvě ,,rvačky,, před restauračním zařízením řešili strážníci během víkendové noční
služby. Nejprve se jednalo o prostor před tzv. ,,Bowling barem,, na Smetanově nám. a poté
před restaurací ,,Masna,, na ul. Neumannova. V obou případech strážníci provedli taková
opatření, aby nedocházelo k dalšímu napadání zúčastněných, poskytli zraněným osobám
ošetření a zajistili důkazní materiál pro postihnutí protiprávního jednání.
*K psychicky nemocnému mladíkovi přivolala strážníky matka, která měla strach o život a
zdraví své i jiných osob, jelikož u jejího syna se projevil další z několika záchvatů, který má
vždy za následek jeho neadekvátní chování. Dle sdělení matky odešel z domu s nožem.
Strážníci mladíka nalezli a přivolali vůz ZZS, který ho, ve spolupráci se strážníky MP
Adamov, převezl k hospitalizaci na odborné pracoviště Brno – Černovice.
*Když byli strážníci zaneprázdněni převozem výše uvedeného, bylo jim oznámeno fyzické
napadání ženy, které měl na svědomí její partner. Dle sdělení oznamovatele ji několikrát
kopal na zemi. Strážníci oznamovatele odkázali na linku 158 a urychleně se snažili dostat na
místo. Po cestě komunikovali i s kolegy OO PČR Blansko, kteří se nakonec dostavili dříve
než strážníci MP Adamov. Dle místní znalosti však strážníci hned po prvním spatření
napadené ženy věděli, kdo má její napadení na svědomí a kde muže naleznou. Ihned tedy
muže vyhledali, omezili na osobní svobodě a předali hlídce OO PČR Blansko jako osobu
podezřelou ze spáchání TČ.
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