INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z října 2014 konkrétně:
*V nočních hodinách byli strážníci přivolání prostřednictvím automatické textové zprávy na
ul. Tererova, kde se nacházel člověk v ohrožení života. Na místě bylo nutné použít
automatizovaný externí defibrilátor. Tzv. AED je umístěn v budově JSDH Adamov a strážníci
i jednotka JSDH Adamov jej mají k dispozici. Bohužel i přes rychlý a profesionální zásah
jednotky JSDH Adamov došlo k úmrtí osoby.
*Na strážníky se obrátila žena, která ohlásila krádež mobilního telefonu. Oznamovatelka se
tou dobou nacházela v restauračním zařízení na ul. Družstevní a mobilní telefon byl odcizen
jejímu známému. K odcizení došlo tak, že okradený si odložil svůj nový mobilní telefon na
stůl a věnoval se zábavě spojené s návštěvou restauračního zařízení. Když se pak po nějakém
čase vrátil zpět ke stolu, mobil se na místě nenacházel. Strážníci provedli nezbytné úkony
nutné k zajištění důkazů a zjištění možného pachatele přestupkového jednání a byli dále
nápomocni při blokaci telefonu. Bohužel v těchto případech bývá dopadení pachatele velmi
obtížné. Buďte prosím na své věci více opatrní a nedávejte šanci zlodějům Vás o ně
připravit.
*K velmi hlučné dvojici posilněné alkoholem byli strážníci přivoláni na ul. P. Jilemnického.
Při prověřování oznámení bylo zjištěno, že muž z této dvojice ztratil klíče od bytu a proto
zůstali tzv. na ulici. Strážníkům se podařilo, i přes noční hodinu, zkontaktovat zámečníka,
který provedl otevření dveří a umožnil unavenému páru znovu využívat svůj byt.
*Nešvarem Adamova se již v minulosti stávaly útoky tzv. sprejerů, kteří neponechali žádnou
plochu města bez povšimnutí a zdobili ji svými barevnými podpisy. Na jejich činnost se
zaměřovali strážníci a podařilo se jim dopadnout hned několik osob, které takto poškozovaly
majetek města. Musím říci, že toto řádění se podařilo utlumit a postupně se začaly obnovovat
poškozené plochy s přispěním toho, že sprejerům byla dána možnost legálně prezentovat své
výtvory na některých plochách v Adamově. Nyní se bohužel znovu objevují jejich výtvory i
na plochách, kam nepatří a dochází k poškozování projíždějících vlakových souprav. Strážníci
se této činnosti naplno věnují a prosí všechny občany o všímavost, která povede k dopadení
vandalů a k utlumení jejich nežádoucí činnosti. Jakékoliv postřehy nebo výskyt podezřelých
osob, zejména v nočních hodinách, můžete oznámit strážníkům na tel. 602 515 387 nebo na
linku 158.
*Případ lidského hyenizmu řešili strážníci při noční službě, kdy si všimli člověka sedícího na
lavečce v parku. Muž jim přispěchal naproti a sdělil, že mu někdo ve spánku odcizil
peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Muž byl sice pod vlivem alkoholu, usnul
a tím tedy přispěl ke krádeži, avšak okrást spícího člověka je přinejmenším nemorální. Případ
byl na místě předán hlídce OO PČR Blansko, která se tou dobou nacházela nedaleko.
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