INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z února 2018 konkrétně:
*Měsíc únor byl pro práci strážníků řekněme zvláštním, jelikož se celým tímto měsícem
prolínaly tři případy, které měly společné jmenovatele a to alkohol, špatné rodinné vztahy a
nesrovnalosti, které se bohužel dotýkaly i těch nejzranitelnějších - nezletilých dětí.
V prvním případě strážníci opakovaně vyjížděli k případu rodiny, kde společnou
domácnost užívají dvě dospělé dcery s matkou. Dalším členem je nezl. syn jedné z
dospělých dcer, která bojuje se svým tělesným i duševním zdravím a útěchu hledá v
alkoholu, což její zdravotní stav i situaci v rodině jen zhoršuje. Na místo byli strážníci
nuceni přivolat ZZS ke zhodnocení zdravotního stavu ženy, která byla v jednom
případě převezena k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. O celé věci byl
strážníky informován OSPOD, aby zajistil ženě i její rodině potřebnou podporu a
zhodnotil, zda jsou zachovány potřeby dítěte.
Ve druhém případě se strážníci setkávali s mužem, který prožívá zřejmě těžké životní
období, kdy si již nerozumí se svojí partnerkou, se kterou má společné dítě. Muž
opakovaně ženu kontaktuje, vždy ve stavu pod vlivem alkoholu, a snaží se situaci
řešit. Mnohdy nemá daleko k hrubému jednání, kdy tomuto je přítomna i jeho dcera,
která byla nucena i s matkou před mužem utéci. Strážníci situaci s mužem řešili
opakovaně, kdy byl v jednom případě převezen na protialkoholní záchytnou stanici k
vystřízlivění. O celé věci byl strážníky, jako v prvním případě, informován OSPOD.
Třetím případem byla situace, kdy se domů ke své rodině vrátil muž, pod vlivem
alkoholu, a začal si se svojí partnerkou vyříkávat některé nejasnosti jejich vztahu, kdy
mělo dojít na hádku, při které vzduchem létaly hrnce, kusy jídla i nože. Ke zranění
osob nedošlo. Všemu byla přítomna nezl. dcera, která ze strachu kontaktovala
policii. Strážníci na místě situaci uklidnili, avšak vzhledem ke zjištěným informacím
byl muž převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. Věc zůstala dále
v šetření MP Adamov.
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