INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z prosince 2018 a ledna 2019 konkrétně:
*Neznámý a tím pádem pro ostatní obyvatele podezřelý muž, který navíc přespával ve
společných prostorách bytového domu, zaměstnal jednoho rána strážníka MP Adamov.
Strážník muže probudil a pokoušel se zjistit jeho totožnost. Tento ze začátku moc
nekomunikoval a byl řekněme neslušný. Strážník tedy využil své oprávnění a muže předvedl
ke zjištění totožnosti. Na místo byla nakonec, po zhodnocení všech skutečností, přivolána
ZZS, která muže převezla k odbornému vyšetření.
*Ke konfliktu mezi dvěma muži byli přivoláni strážníci na ul. Komenského, kde bylo
zjištěno, že v jednom z bytů došlo k napadení mezi partnerem a vnukem ženy, která se
obrátila na policii s žádostí o pomoc. Když se strážníci dostavili na místo, byla situace ještě
napnutá a docházelo ke slovní rozepři mezi muži. Na místě byla provedena dechová zkouška
obou zúčastněných, kdy starší muž byl na tom s naměřenými hodnotami podstatně hůře. Při
prováděných úkonech se mladší muž choval tak, že nakonec došlo k použití donucovacích
prostředků hmatů a chvatů a dále k přiložení pout. Na místo se dostavila i hlídka OO PČR
Blansko. Starší z mužů odcestoval se strážníky na protialkoholní záchytnou stanici a mladší
zůstal v ,,péči,, hlídky OO PČR Blansko.
*Zřejmě touha po nových okrasných krytech kol vedla zatím neznámého pachatele k tomu,
aby si je pořídil tou nejhorší možnou cestou a to krádeží z jiného zaparkovaného vozidla
během jedné prosincové noci. Majiteli tak vznikla škoda v hodnotě několika tisíc korun.
*K řekněme agresivnímu muži, navíc se psem, byl přivolán strážník MP Adamov na nádraží
ČD, kde tento muž poutal svým chováním pozornost a vyvolával obavy. Strážník, společně
s hlídkou OO PČR Blansko, která tou dobou vykonávala činnost v Adamově, se ihned
dostavil na místo, kde se společně vydali výše uvedeného muže hledat a nalezli jej při cestě na
ul. Osvobození. Běžné úkony, prováděné strážníkem a hlídkou OO PČR, se však strhly
v nadávky a vyhrožování, kterých muž ani po opětovných výzvách nehodlal zanechat a spíše
své agresivní chování stupňoval. Muž byl tedy hlídkou OO PČR Blansko ,,uklidněn,, za
použití donucovacího prostředku tzv. taseru a poté mu byla přiložena pouta. Dále byl muž
převezen na OO PČR Blansko, kde měl dostatek času přemýšlet o svém chování.
*Ke zraněnému dravci byli strážníci přivoláni na ul. Pod Horkou, kde se nacházela poštolka,
která nemohla létat. Strážníkům se podařilo provést její odchyt a poté byl dravec převezen do
centra pro zraněné ptactvo v Brně.
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