INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z prosince 2017 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v blízkosti ul. Nádražní zaparkované os. vozidlo, které
upoutalo jejich pozornost. Strážníci se na uvedené vozidlo zaměřili a vyčkali na řidiče, který
se zanedlouho k vozidlu dostavil, nasedl a dal se na odjezd. Strážníci již začali mít podezření,
že by mohl být pod vlivem alkoholu a proto vozidlo zastavili. Jejich podezření se potvrdilo
v momentě, kdy se na alkoholtesteru objevila, sice relativně nízká, ale pozitivní dechová
zkouška. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která s řidičem projednala jízdu
pod vlivem alkoholu a celá věc jí byla předána k dalšímu opatření.
*Strážníkovi bylo oznámeno, že před obchodem s drogerií na ul. Nádražní se nachází muž
pod vlivem alkoholu, který má potíže s chůzí a nyní usnul na schodech. Strážník se dostavil
na místo, kde muže již nespatřil. Dále mu bylo sděleno, že muž odešel do OD Albert, avšak
pracovnice OD o něm neměly žádné zprávy. O to divnější bylo zjištění, že si muž ,,ustlal,,
přímo mezi regály. Strážník muže probudil a vysvětlil mu, že obchod není to nejlepší místo
k přespání. Jelikož byl muž strážníkovi znám, převezl ho k jeho bratrovi, který se již o svého
rodinného příslušníka postaral.
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v nočních hodinách muže, který šel po ulici Sadová
jen v županu. Zastavili tedy vozidlo a dotázali se jmenovaného, zda nepotřebuje pomoci. Muž
působil zmateně a měl jisté obavy o svůj život. V tom přijali strážníci informaci od dozorčího
OO PČR Blansko o tom, že právě tohoto muže postrádá jeho přítelkyně, jelikož odešel
z domu. Na místo byla přivolána ZZS ke zhodnocení zdravotního stavu a dále byla
zkontaktována mužova přítelkyně. Poté byl převezen k vyšetření na odborné lékařské
pracoviště.
*Výskyt zraněného divokého prasete oznámil strážníkům pohotový občan Adamova, který
projížděl právě po silnici směr Adamov – Utěchov a uvedené zvíře spatřil ležet vedle
komunikace. Strážníci se dostavili na místo, kde spatřili divoké prase, které utrpělo zranění
zřejmě při střetu s neznámým vozidlem. Strážníci na místě usměrňovali provoz a vyčkali na
příjezd pracovníka myslivecké stráže, který si věc na místě převzal k dalšímu opatření.
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