INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události ze srpna 2015 konkrétně:
*Při noční službě přijali strážníci oznámení o podnapilém a zraněném muži, který se
pohyboval po ul. Komenského. Z podání vysvětlení jmenovaného bylo zjištěno, že měl být
napaden svými kamarády, kteří ho zřejmě okradli i o mobilní telefon. Strážníci provedli
pátrání po podezřelých, kteří se nacházeli v nedaleké restauraci. Na místě byly provedeny
nezbytné úkony ke zjištění skutečného stavu věci a další šetření již provedla přivolaná hlídka
OO PČR Blansko.
*Při pochůzkové činnosti kontaktovala strážníky žena a předala jim peněženku s obsahem,
kterou nalezla při obědě v restauraci. Strážníci dle fotografie v peněžence zjistili její majitelku
a takřka hned jí nález předali. Za šťastnou majitelku vyjadřuji poděkování slušné nálezkyni.
*V nočních hodinách vyjížděli strážnici do restaurace na Smetanově nám., kde dva mladíci
napadli jednoho z hostů a z místa utekli. Strážníci zajistili přivolání vozidla ZZS a dále
provedli pátrání po výtržnících, které se jim podařilo dohledat a zajistit jejich podání
vysvětlení. Dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu u obou překračovali
hranici 1 promile. Z důvodu podezření ze spáchání TČ byla na místo přivolána hlídka OO
PČR Blansko, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.
*Oznámení o porušování vyhlášky města Adamova č. 4/2012, o udržování čistoty a pořádku
ve městě Adamově v souvislosti s otevřenou zahrádkou restaurace na ul. Neumannova přijali
strážníci při jedné ze svých nočních služeb. Strážníci oznámení prověřili a obsluhu restaurace
upozornili na povinnosti vyplývající z výše uvedené vyhlášky, konkrétně povinnost ukončení
provozu tzv. zahrádky ve 22:00 hodin. Jelikož toto jednání je opakujícím se problémem
uvedené lokality bylo podezření ze spáchání přestupku a jiného správního deliktu postoupeno
k projednání příslušným správním orgánům MěÚ Adamov.
*Během měsíce srpna poskytli strážníci součinnost pracovníkovi Krajské veterinární správy,
který ve městě Adamově prováděl úkony spojené s prověřením možného týrání zvířat. Dále
projednali 30 případů porušení zákazu zastavení vyplývajícího z přenosného dopravního
značení, řešili případ pokousaného psa jiným psem, projednali jeden případ rušení nočního
klidu i sousedských neshod a spolupracovali s JSDH Adamov při prudkém dešti, který ucpal
odtokový žlab u domu na ul. Plotní.
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