INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z ledna 2016 konkrétně:
*Strážníci byli požádáni o prověření odstaveného vozidla AVIA, které se nacházelo na
pozemku města, a kolem měl být poházený použitý zdravotnický materiál. Strážníci situaci na
místě prověřili a k jejich zděšení se opravdu ve vozidle i v jeho těsné blízkosti nacházely
injekční stříkačky a další použitý zdravotnický materiál. Ve spolupráci s MěÚ Adamov a
odborem správy majetku města byl odbornou firmou proveden úklid znečištění a zajištění
vozidla tak, aby nemohlo dojít nevědomky ke kontaktu s infekčním materiálem. Dále bude
provedena likvidace tohoto materiálu a odstranění vozidla z pozemku města.
*Při pochůzkové činnosti byli strážníci upozorněni všímavým občanem města, že na ul.
Neumannova se nachází muž, který bezvládně leží vedle parkoviště. Strážníci ihned
přispěchali muži na pomoc. Jak se ukázalo, muž byl zřejmě na rybách, jelikož vedle něj ležel
rybářský prut. Zapálený rybář chytal tak dlouho, nebo oslavoval své úlovky, až mu v krvi
stoupla hladina alkoholu natolik, že nebyl schopen chůze. Strážníkům se podařilo kontaktovat
jeho rodinné příslušníky, kteří přišli a odvedli si ho domů.
*Některým lidem není lhostejný osud druhých, zejména pak, když se jedná o nezletilé děti.
Ne jinak tomu bylo i u obyvatelů bytového domu na ul. P. Jilemnického, kteří přivolali
strážníky do jednoho z bytů, ve kterém žijí rodiče a jejich nezletilé děti. Rodiče zřejmě
nemohou najít nejvhodnější cestu k tomu, aby své spory řešily klidnou formou, a jsou u nich
časté hádky za přítomnosti dětí, které tímto chováním trpí nejvíce. Strážníci na místě prověřili
zejména situaci u nezletilých dětí a spory pro tento den uklidnili. Celou věc poté postoupili na
oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko k provedení dalšího opatření.
*K převozu agresivního mladíka do léčebného zařízení si ZZS vyžádala asistenci strážníka.
Před příjezdem na místo však stihnul mladík utéct a ZZS tedy odjela s prázdnou. Strážníkovi
se však zanedlouho podařilo mladíka vypátrat. Tento se sice snažil vzdorovat a před
příjezdem vozu ZZS z místa opět odejít avšak strážník mu v tom zabránil použitím
donucovacích prostředků. Mladík byl poté převezen k hospitalizaci v odborném zařízení.
*Dále strážníci v měsíci lednu řešili odchyt psa a jeho vráceni majiteli, porušení tabákového
zákona kdy docházelo ke kouření na zastávce MHD, asistenci při odchodu neukázněného
hosta z hotelu Pod Horkou, neoprávněný odběr elektrické energie a s tím spojené podezření ze
spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a
v neposlední řadě nerespektování vyhlášky města Adamova upravující venčení psů.
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