INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z února 2016 konkrétně:
*Strážníci byli informováni všímavými obyvateli bytového domu na ul. Komenského, že
jejich sousedka již druhý den nevychází ze svého bytu, což u této jinak aktivní paní není
běžné. Strážníci se vydali na místo, kde kontaktovali sousedy, kteří je pustili na svůj balkon.
Z balkonu strážníci přelezli nejprve na první, poté na druhý balkon pohřešované, kde přes
pootevřené balkonové dveře uviděli ženu, u které bylo po vstupu do bytu bohužel zjištěno, že
je bez známek života. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si celou
smutnou událost převzala k dalšímu šetření.
*Ve večerních hodinách obdrželi strážníci SMS zprávu o osobě v přímém ohrožení života,
která se nacházela v prostoru jeskyně na ul. Hradní. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde
nalezli ležícího muže, který zřejmě prodělal epileptický záchvat. Strážníci muže uvedli do
stabilizované polohy a kontrolovali jeho základní životní funkce do doby, než se na místo
dostavila JSDH Adamov společně s ZZS Blansko. Muž byl převezen k ošetření ZZS Blansko.
*O pomoc při pátrání po matce několikaměsíčního dítěte požádali strážníky opakovaně její
rodinní příslušníci, zejména její matka a přítel - tedy otec dítěte. Strážníci matku nalezli a
požádali ji o podání vysvětlení ke zjištění skutečného stavu věci. Po zhodnocení všech
získaných informací strážníci o celé situaci informovali Oddělení sociálně právní ochrany dětí
MěÚ Blansko a vyžádali si jejich součinnost při dohledu nad zabezpečením zájmů dítěte a
jeho potřeb.
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na ul. Hradní několik stromů, které ležely přes
komunikaci, a tím byl znemožněn průjezd vozidel. Na místo byla přivolána JSDH Adamov,
která provedla odstranění stromů a obnovení průjezdnosti komunikace.
*Strážníci byli přivoláni na ul. Sadová, kde se mělo z bytu ozývat volání o pomoc a z volání
bylo zřejmé, že v bytě dochází k napadání ženy jejím manželem. Strážníci se ihned dostavili
na místo, kde i přes zavřené dveře do bytu bylo jasně slyšet zoufalé volání o pomoc. Strážníci
se tedy začali razantně domáhat vstupu do bytu, kdy jim po chvíli otevřela zraněná a
vystrašená žena a prosila o pomoc. Strážníkům již bylo toto jednání muže z minulosti známo,
a proto neváhali a ženu co nejrychleji z bytu odvedli společně s její nezletilou dcerou. Jakmile
byla žena i dcera v bezpečí a v péči ZZS, vydali se strážníci, společně s příslušníky OO PČR
Blansko, pro muže, který byl omezen na osobní svobodě a předveden na OO PČR Blansko
k výslechu a k dalšímu opatření.
*V měsíci únoru řešili strážníci dále několik přestupků spáchaných porušením pravidel pro
pohyb psů na veřejném prostranství, vyvěsili výzvy k odstranění vraků tří vozidel a
v neposlední řadě provedli odchyt dvou psů, z nichž jeden byl převezen do útulku pro
opuštěná a toulavá zvířata v Blansku, kam si pro něj přijel šťastný majitel.
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