INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z ledna 2015 konkrétně:
*Nemilé překvapení zažil mladík, který si do svého bytu pozval na noc neznámou ženu. Ráno
se v bytě nenacházela a ještě mu odcizila několik osobních věcí a mobilní telefon. Celou
záležitostí se zabývají strážníci MP Adamov, jejichž práci stěžuje fakt, že mladík nezná její
totožnost.
*K muži, který zvonil v nočních hodinách na domovní zvonky a vykřikoval před jedním
z bytových domů na ul. Osvobození, přivolala strážníky nevyspaná žena. Muž sice
strážníkům tvrdil, že na uvedené adrese je s nějakou paní domluven na přenocování, ale i přes
snahu strážníků se ji nepodařilo zkontaktovat. Strážníci tedy muže vyzvali, aby místo opustil a
našel si jinou možnost jak vyřešit svou situaci. Muž strážníky uposlechl a z místa odešel. Poté
již oznamovatelka mohla v klidu spát.
*Šokující telefonát přijali strážníci při noční službě, kdy jim byl oznámen pád ženy z balkonu
hotelu Pod Horkou. Strážníci neváhali a ihned se dostavili na místo, kde spatřili zraněnou
ženu. Ženě byla poskytnuta první pomoc a informovány další složky integrovaného
záchranného systému. Na místo se dostavila i JSDH Adamov, která do příjezdu ZZS Blansko
prováděla ošetřování zraněné do doby, než byla předána do péče zdravotníků. Okolnosti
jejího pádu zůstaly v šetření policie.
*Řekněme nevkusný případ vtipu oznámila žena ve strachu ze zneužití své pošty. Do
schránky jí byl doručen dopis s výpisem ze spoření, který před tím někdo otevřel a dovnitř
napsal (zřejmě pro něj) vtipný vzkaz. Bohužel pro dotyčného, neoprávněné nakládání s cizí
poštou naplňuje skutkovou podstatu TČ Porušení tajemství dopravovaných zpráv a proto
strážníci celou věc oznámil na OO PČR Blansko k projednání.
*Na pomoc si strážníky zavolala obsluha restaurace na Smetanově nám, kde docházelo k
potyčce několika osob. Na místě strážníci celou situaci uklidnili, zajistili svědky a v dalších
dnech provedli zjišťování skutečného stavu věci. Došlo k naplnění hned několika
přestupkových jednání, které byly vyřešeny uložením blokové pokuty. Doufejme jen, že zásah
do peněženky takových osob je od dalšího podobného jednání odradí.

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

