INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z ledna 2017 konkrétně:
*Na několik hodin zaměstnala strážníky odpolední dopravní nehoda kamionu v Josefově,
jehož řidič nezvládnul řízení a vyjel mimo komunikaci. Na místě zasahovalo několik jednotek
hasičů, kteří měli s vyproštěním kamionu nemalé starosti. Strážníci usměrňovali provoz na
komunikaci až do pozdních večerních hodin.
*Řekněme rozporuplný telefonát přijali strážníci MP Adamov, ve kterém je žádal muž,
(zjevně pod vlivem alkoholu) aby mu strážníci nalezli jeho partnerku, která odešla
z restauračního zařízení (také pod vlivem alkoholu) poté, co se pohádali. Strážníci muži
vysvětlili, že by měl sám usilovat o to, aby partnerku nalezl a zejména provedl pátrání v místě
jejich společného bydliště, jestli tam přítelkyně neodešla. Na to strážníky muž informoval o
tom, že má v restauraci hodně osobních věcí a všechny je sám neunese, aby se šel podívat, a
ať mu strážníci partnerku najdou. To už bylo na strážníky příliš a muži rázně vysvětlili, že
taková oznámení nepřísluší strážníkům MP Adamov. I přes to strážníci prověřili, zda je jeho
přítelkyně v pořádku a našli ji zanedlouho opodál restaurace. Žena byla v pořádku a
nepotřebovala pomoc strážníků.
*V měsíci lednu řešili strážníci hned dva případy sporů mezi sousedy v bytových domech.
Prvním případem byl mladý muž, který zřejmě překročil míru únosnou pro pochopení
oslavy kolaudace jeho nového bydlení. Když ho tedy starší pán šel upozornit na to, že je již
noční klid a ať oslavu ukončí, mladík do něj několikrát strčil a častoval ho nevybíravými
slovy. Za toto jednání byla mladíkovi uložena bloková pokuta.
Druhý případ byl podobný, došlo zde také k rušení nočního klidu, kdy jeden ze sousedů šel
druhého na své chování upozornit. Bohužel se strhla hádka, ve které došlo k napadení. Jelikož
došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, byla celá věc zadokumentována a předána
k dalšímu šetření na PČR Blansko.
Podobných oznámení na rušení nočního klidu v těchto dnech přibývá. Je však nutné říci, že
je potřeba rozlišit rušení nočního klidu od řekněme hlučnějšího užívání domácnosti. V praxi
to znamená, že dupání a bouchání dveřmi, které je slyšitelné od sousedů v nočních hodinách,
většinou nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku a nelze je tedy projednat jako rušení
nočního klidu. Strážníci v těchto případech musejí konstatovat, že nedošlo k přestupku, tedy
nelze věc strážníky projednat. Neznamená to však, že by strážníci nechtěli pomoci, ale
v některých případech (ze zákona) nemohou.
*Řekněme náhodou se strážník ocitl u úrazu malého chlapce, který upadnul na schodech a
způsobil si tržnou ránu na obličeji. Matka žádala strážníka o poskytnutí lékařského materiálu
pro provedení ošetření zranění. Strážník matku i s chlapcem pozval na služebnu MP Adamov,
kde jim poskytnul zázemí do doby, než se na místo dostavil vůz ZZS, který je oba převezl
k odbornému ošetření.
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