INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z dubna 2017 konkrétně:
*Strážníky kontaktovala vystrašená matka dospívající dcery, o které neměla delší dobu žádné
zprávy a tato již měla být doma. Strážníci provedli pátrání po osobě, kterou nalezli s partou
kamarádů. Zřejmě se se svými kamarády tak dobře bavila, že zapomněla na čas. Strážníci
dceru doprovodili domů, aby dohlédli na to, že se v pořádku shledá se svojí matkou.
*Tragicky vyhlížející oznámení o skoku muže z okna na ul. Pod Horkou, prověřovali strážníci
při jedné z jejich nočních služeb. Jak se později ukázalo, muž sice z okna opravdu vyskočil,
ale jednalo se naštěstí o nízký bytový dům. Při pádu muž utrpěla některá zranění, ale
doufejme, že nebyla nikterak vážná. Muže i jeho partnerku se strážníci snažili uklidnit, což
bylo zrovna u partnerky velmi složité. Dále se na místo dostavil vůz ZZS a převezl muže
k dalšímu ošetření. Věc si převzala hlídka OO PČR Blansko aby prověřila, z jakého důvodu
muž z okna vyskočil a zda tak učinil dobrovolně.
*Na kontrolu domácnosti, ve které jsou vychovávány děti, se opakovaně vydaly pracovnice
orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Blansku. Bohužel se nesetkaly s úspěchem a otec dětí
se před nimi schoval v místní restauraci. Na místo byl přivolán strážník MP Adamov, který se
snažil muži vysvětlit, aby spolupracoval a nečinil si situaci ještě těžší. Bohužel ani strážníkovi
se nepodařilo muže přesvědčit a tak pro tento den odjely pracovnice s částečnou nepořízenou,
avšak z výjezdu strážníků a z dění na místě byl vytvořen úřední záznam, který bude dále
použit při projednávání situace v rodině.
*Strážníkům byl předán do péče pes, který se přidal k výletníkům kochajícím se krásami
Adamova. Pejsek byl převezen na služebnu MP Adamov a zanedlouho se podařilo dohledat
jeho majitele, kterému byl předán. Majiteli byla udělena řekněme symbolická bloková pokuta
za porušení vyhlášky města Adamova, jelikož se mu pejska podařilo rychle vrátit zpět.
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