INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události ze září a října 2019 konkrétně:
*Během odpolední služby přijali strážníci oznámení, ve kterém byli upozorněni občanem
města na muže, kterého na ul. U Kostela napadá pes. Než se strážníci dostavili na místo, byli
dále informování od stálé služby OO PČR Blansko, že si o pomoc volá přímo muž, kterého
napadá jeho vlastní pes. Strážníci se tedy dostavili na místo, kde spatřili zraněného a
vysíleného muže, který držel za obojek psa. Dle sdělení muže se pes vymknul kontrole a
útočil na svého pána. Strážníci se na místě snažili věc vyřešit odvoláním a zabezpečením psa
či přivoláním veterináře, který by psa uspal. Bohužel nebylo možné takto učinit, a když pes
začal napadat svého pána i před zraky strážníků a hrozilo nebezpečí, že by pes mohl
napadnout i jiné osoby, přistoupili strážníci k použití služební zbraně a psa usmrtili. Muži
bylo dále zajištěno ošetření přivoláním vozidla ZZS.
V souvislosti s tímto tragickým případem bych rád apeloval na budoucí zájemce o pořízení
nového psího mazlíčka řekněme ,,bojového plemene“. Uvědomte si prosím, že tito psi
potřebují mnoho Vašeho volného času k tréninku osvojení základní poslušnosti apod. Je
jasné, že i ostatní rasy psů potřebují stejný čas na trénink, avšak taková nevychovaná,
agresivní čivava se uklidňuje lépe, než nevychovaný, agresivní, 30 kilový pes.
*O součinnost strážníků požádal revizor ČD při zjišťování totožnosti muže, který cestoval
vlakem bez platné jízdenky. Strážníci muže ztotožnili a jeho nacionále předali revizorovy ČD
k dalšímu opatření.
*Informace, že starší muž nenastoupil k plánované hospitalizaci do nemocnice v Blansku,
byla spouštěcím impulsem pro následný úkon. Strážník věc prověřil a společně s JSDH
Adamov zjistil, že muž leží na podlaze uvnitř svého domu. JSDH tedy provedli otevření dveří
a muži mohla být poskytnuta lékařská pomoc. Muž byl bez viditelných zranění a byl převezen
vozem ZZS do nemocnice Blansko.
*Ke ,,rvačce“ dvou mužů byla vyslána hlídka strážníků na zastávku ČD v Adamově. Na místě
strážníci nikoho nenalezli, ale zanedlouho jim bylo oznámeno, že u služebny MP Adamov se
nachází zraněný muž a žádá pomoc strážníků. Strážníci se tedy dostavili ke služebně, kde
spatřili zraněného muže. Muži byla přivolána ZZS, která jej převezla k ošetření. Věc je dále
v šetření MP Adamov pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití ublížení na zdraví.
*Údajné myšlenky na sebevraždu měl mít v hlavě muž, který odešel z bytu a vydal se do lesa
za ul. Sadová. O jeho úmyslu byl informován strážník, který dle místní a osobní znalosti muže
v lese dohledal a zůstal s ním do doby, než se na místo mohla dostavit hlídka OO PČR
Blansko. Muž byl bez známek zranění. Jeho pohnutky poté vyhodnotila přivolaná ZZS.
*Při noční službě přijali strážníci oznámení o možném úniku plynu. Oznámení učinili
obyvatelé bytového domu na ul. Sadová, kteří na patře cítili plyn. Strážníkům se podařilo
zkontaktovat s uživatelkou bytu, ze kterého byl plyn cítit. Při prohlídce bytu strážníci dále
zjistili, že není dobře uzavřen přívod plynu do jednoho z hořáků plynového sporáku.
Provedeno zastavení přívodu plynu a otevření oken v celém bytě i bytovém domě. Na místo
se dostavila i jednotka HZS, která provedla kontrolu koncentrace plynu v ovzduší.
Řekněme, že jen velkou všímavostí okolí nedošlo k žádné tragické události. Buďte tedy
velice opatrní při manipulaci s plynem u plynových sporáků a vždy kontrolujte jejich pečlivé
uzavření.

*Během výše uvedených měsíců strážníci dále řešili např. podezření ze zneužití platebního
prostředku, které předali k projednání na OO PČR Blansko. Rozepři mezi manželi, kdy muž
pod vlivem alkoholu nekontroloval své chování a byl sám pro sebe i okolí nebezpečný –
převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Krádež prádla ze sušáků, které se nachází na
veřejném prostranství před bytovými domy. Krádež v OD Albert. Převoz volně se
pohybujícího pejska do útulku pro opuštěná zvířata v Blansku. Požár odpadkového koše na
zastávce ČD.
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