INFORMACE ZE
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ADAMOV
Vybrané události ze září a října 2017 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti měli strážníci obavu o muže, který ležel na lavičce zastávky MHD na
Smetanově náměstí. Při rychlém prověření jeho stavu bylo zřejmé, že je značně pod vlivem
alkoholu, ale na místě se nedala vyloučit ani nějaká zdravotní indispozice. Na místo byla tedy
přivolána ZZS, kdy lékař vyloučil jinou komplikaci než akutní intoxikaci alkoholem a proto
strážníci muže převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.
*Dalším případem spolupráce strážníků a ZZS byl případ mladé ženy, která neunesla těžkou
životní situaci a doma zkolabovala. Na místo byla přivolána ZZS avšak žena byla natolik
agresivní, že její uklidnění a převoz musel proběhnout za dohledu strážníků.
*Výjezd strážníků si vyžádalo oznámení opilé ženy, kterou nechtěl k sobě vpustit její přítel.
Když se strážníci dostavili na místo, bylo zřejmé, že je oznamovatelka pod vlivem alkoholu a
chovala se vulgárně i při komunikaci se strážníky. Bohužel tito jí byli nuceni vysvětlit, že
pokud se se svým přítelem nedohodne a byt, do kterého si vynucuje vstup, je v jeho
vlastnictví, nezbude jí nic jiného, než noc strávit u nějaké kamarádky a po vystřízlivění
vzniklou situaci vyřešit s chladnou hlavou.
*Mladíka, oddávajícího se své kratochvíli - kouření cigaret, spatřili strážníci na ul.
Komenského. Jelikož se navíc své zábavě věnoval na zastávce MHD, byla mu udělena pokuta
a z místa byl vykázán.
*Strážníky kontaktovala rozhořčená maminka, které neznámá osoba odcizila kočárek, když si
jej odložila na lesní cestě a odešla s dítětem na procházku. Jelikož měla maminka informace o
možném pachateli, které získala z komunikace na sociální síti, bylo pro strážníky jednoduché
dohledat ženu, která měla kočárek u sebe. Nebylo zřejmé, zda se jednalo o krádež, jelikož
žena se hájila tím, že kočárek byl opuštěný a ona ho chtěla odevzdat na MěÚ Adamov. Pro
,,pachatelku,, hrál fakt, že kočárek byl nepoškozený a byly v něm i všechny věci. Strážníci
tedy celou situaci mohli vyřešit jen tím, že si maminka kočárek převzala.
*Na možnou nevhodnou výchovu dítěte byli strážníci upozorněni ženou, která jim uvedla, že
její dcera si našla nového partnera a tento by měl mít špatný vliv na její děti, které často
v bytě pláčou a jsou celkově zakřiknuté. Strážníci na místě provedli šetření, avšak
k hodnocení určitého řekněme závadového chování vůči dětem nejsou oprávněni.
Zkontaktovali se tedy s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Blansku, kam přeposlali
všechny zjištěné informace a požádali o prověření situace.
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