INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z listopadu a prosince 2019 konkrétně:
*Na služebnu MP Adamov se dostavila žena, která si stěžovala na hluk pronikající do jejího
bytu od sousedů. Žena se dle svých slov snažila se sousedy předem domluvit a věc vyřešit,
avšak bezúspěšně. Proto kontaktovala strážníky MP Adamov s oznámením přestupku tzv.
rušení nočního klidu. Strážníci věc zadokumentovali a dotyčné osoby požádali o podání
vysvětlení. Na místě bylo zjištěno, že situace není nikterak jednoduchá, jelikož se nejedná o
řekněme klasický případ rušení nočního klidu. Na situaci má vliv mnoho faktorů jako
stavební uspořádání bytového domu apod. Celá situace byla nakonec postoupena správnímu
orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.
*Při hlídkové činnosti na ul. Komenského zaslechl strážník křik ženy z jednoho bytu na ul.
Komenského. Strážník tedy ihned začal prověřovat, jestli někdo nepotřebuje pomoct a
zanedlouho zjistil, že zřejmě došlo k hádce mezi mužem a ženou. Žena byla z této situace
roztřesena, ale zároveň odmítala podat vysvětlení s odkazem na její právo odmítnout podání
vysvětlení. Strážník tedy dohlédnul na to, aby žena mohla bezpečně opustit byt se svým
rodinným příslušníkem, který byl na místo přivolán. Žena byla poučena, že se může na
strážníky MP Adamov kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc nebo k nahlášení protiprávního
jednání.
*Strážníkům bylo oznámeno, že v jednom z bytů v Adamově je uvnitř uzavřena starší žena a
její rodinní příslušníci se nemohou dostat dovnitř. Je nebezpečí, že žena může být zraněna.
Strážníci se dostavili na místo, kde se pokoušeli dotazem přes dveře zkontaktovat se ženou
uvnitř, čímž zjistili, že žena je zraněná a nemůže se dostat ke dveřím. Na místo byli přivoláni
členové HZS i JSDH Adamov. Před příjezdem složek IZS však strážníci provedli násilné
otevření dveří z důvodu ohrožení bezpečnosti ženy v bytě. Po otevření bytu bylo zjištěno, že
žena upadla na zem a způsobila si zranění. Na místo přivolána ZZS, která ženu převezla
k ošetření.
*K neshodám mezi sousedy byli přivoláni strážníci na ul. Komenského, kdy se muži a jeho
ženě nelíbilo to, že v sousedním bytě dochází dlouhodobě k hluku z prováděné rekonstrukce.
Již v minulosti mělo docházet k nějakým neshodám. Tuto situaci se však muž a žena vydali
řešit tak, že měli svým jednáním údajně způsobit škodu na dveřích oznamovatelky.
Oznamovatelka, i druhá strana sporu, si dále stěžovali na to, že byli hrubě uraženi na cti.
Strážníci požádali obě strany sporu o podání vysvětlení, dále zajistili fotodokumentaci
poškození dveří a požádali o podání vysvětlení případné svědky události. Celá věc byla poté
postoupena k projednání správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.
- Podobné oznámení řeší strážníci i v bytovém domě na ul. Ronovská, kdy má také docházet
ke sporům mezi sousedy v souvislosti s hlukem. Věc zatím prověřují strážníci MP Adamov.
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