INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z května 2015 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti byli strážníci upozorněni na neuzamčenou garáž, u které se nenacházel
majitel. Strážníci provedli šetření, kdy se jim podařilo zjistit a později zkontaktovat majitele,
s jehož souhlasem provedli uzamčení garáže a zabezpečili tak jeho majetek před možným
odcizením.
*V nočních hodinách obdrželi strážníci žádost od dozorčího OO PČR Blansko o prověření
situace na Smetanově nám. u tzv. Bistra, kde mělo dojít k vloupání. Strážníci se ihned
dostavili na místo, kde spatřili rozbitou skleněnou výplň uvedené provozovny. Při provádění
nezbytných úkonů si strážníci všimli mladíka, který procházel kolem. Požádali ho tedy o
podání vysvětlení, a jelikož jeho argumenty nebyly nikterak přesvědčivě, převzali si ho
kolegové z OO PČR Blansko jako podezřelého z vloupání do objektu.
*Stejného mladíka, se kterým se strážníci setkali v předešlém případě, spatřili další den
prodavačky v obchodě s potravinami na ul. Sadová, jak se dopouští krádeže. Strážníci jeho
jednání zadokumentovali a předali k projednání na OO PČR Blansko s podezřením na TČ
krádeže. Aby toho mladík neměl v jeden den málo, stihnul ještě v noci okrást místní
obyvatele, kteří jsou bez domova a bydlí tzv. na ulici. Bez váhání vniknul do jejich
provizorního příbytku a vzal jim i to málo peněz, které mají. Stačil jim při tom i vyhrožovat
násilím. Celá věc předána na OO PČR Blansko jako TČ krádeže. Stejný případ se v měsíci
květnu odehrál ještě jednou.
*Na služebnu MP Adamov se dostavil muž, který oznámil, že na komunikaci Adamov –
Josefov se nachází spadlý strom. Strážníci se vydali na místo, kde zkontaktovali JSDH
Adamov a poté usměrňovali provoz až do zprůjezdnění komunikace.
*K rušení nočního klidu přivolal strážníky muž z ul. Sadová, který si stěžoval na hluk
vycházející z jednoho z bytů. Strážníci v bytě zjistili několik mužů, které upozornili na jejich
protiprávní jednání a vyzvali je, aby sjednali nápravu a mohlo tak dojít k obnovení nočního
klidu. Jmenovaní výzvy strážníků uposlechli a již nepokračovali v jednání narušující veřejný
pořádek. Věc na místě vyřešena domluvou.
*Na neukázněného hosta restaurace, který obtěžoval ostatní návštěvníky, si museli posvítit
strážníci na ul. Nádražní. Obsluha si s ním již nedokázala poradit, a proto kontaktovala MP
Adamov. Muž byl pod vlivem alkoholu a dopouštěl se hned několika přestupků proti
veřejnému pořádku i občanskému soužití. Před příjezdem strážníků stihnul z místa odejít,
avšak strážníci ho zanedlouho dohledali na zastávce ČD. Za své chování si vysloužil
blokovou pokutu a poté, za dohledu strážníků, opustil město Adamov.
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