INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z března 2016 konkrétně:
*Za uvedený měsíc byli strážníci nuceni provést hned třikrát převoz osoby na protialkoholní
záchytnou stanici Brno – Černovice. V prvním případě si převoz zasloužil muž, který se pod
vlivem alkoholu choval v bytě tak neslušně, že rušil obyvatele okolních bytů a ani jeho
rodinní příslušníci si s ním nevěděli rady. V druhém případě strážníci při hlídkové činnosti
spatřili na komunikaci ležícího muže, který měl štěstí, že ho nalezli dříve, než by ho přejel
nějaký nepozorný řidič. Muž byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že nebyl schopný
sám dojít domů a proto musel být převezen k vystřízlivění. Posledním případem byl muž,
který má dlouhodobě problémy s konzumací alkoholu a ve svém bytě byl nalezen s hodnotou
alkoholu v dechu přes 3 promile. Po zhodnocení jeho zdravotního stavu přivolaným lékařem
také on putoval k vystřízlivění.
*Různorodost oznámení řešených strážníky dokládá i další případ, kdy byli strážníci přivoláni
k pokousanému pejskovi. K této nepříjemné události došlo tak, že majiteli se při venčení
vysmekl z vodítka pes, který se poté volně pohyboval po Adamově a bohužel při své výpravě
potkal dalšího psa malého vzrůstu, kterému v šarvátce způsobil nemalá zranění vyžadující
lékařské ošetření. Strážníkům se podařilo zkontaktovat majitele psa uličníka a o celé věci ho
informovali. Majitel se zachoval velmi zdvořile a uhradil náklady spojené s léčením
nemocného pejska.
*Spolupráci strážníků si vyžádal dozorčí OO PČR Blansko, kterému byla oznámena rvačka
v tzv. Sport baru na ul. Pod Horkou. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde spatřili muže,
který pod vlivem alkoholu nekontroloval své chování a napadal hosty restaurace i její
personál. Strážníci muže vyzvali k podání vysvětlení a provedli další kroky, aby již
nedocházelo k dalšímu napadání. Muž se bohužel choval velmi hrubě i při komunikaci se
strážníky a proto byl dále hlídkou OO PČR Blansko převezen k dalšímu opatření. Na poslední
chvíli začal muž svého jednání litovat avšak v některých případech již je pozdě a muž musel
nést následky svého chování.
*Přímo na velikonoční pondělí obdržel strážník oznámení o ležícím muži na zahradě na ul.
Sadová. Prvně si strážník myslel, že jde o nějakého ,,zapomenutého koledníka“, avšak při
příchodu na místo bylo jasné, že je situace jiná. Na zahradě ležel starší pán, kterému se
udělalo nevolno, a zůstal bez pomoci ležet na zemi. Strážník nejprve musel překonat uzavřený
prostor, aby se k muži dostal a mohl mu zavolat lékařskou pomoc. Poté byl vozidlem ZZS
převezen k ošetření.
*V měsíci březnu strážníci řešili i dvě dopravní nehody. První se odehrála na ul. Sadová, kde
se střetla dvě vozidla. Naštěstí nedošlo ke zranění osob. Strážník na místě usměrňoval provoz
do doby příjezdu hlídky dopravní policie. Druhá dopravní nehoda byla trochu nestandardní,
jednalo se o poškozenou dopravní značku. Z místa však viník nehody ujel. Strážníkům se
podařilo vypátrat řidičku vozidla, která neměla ponětí, že způsobila nějakou škodu. Žena se
v dalších dnech dostavila na výzvu strážníků na MěÚ Adamov, kde se dohodla na náhradě
vzniklé škody.
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