INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z dubna 2016 konkrétně:
*Strážníci byli telefonicky informováni o mladé ženě, která seděla na hlavním nádraží ČD a
stěžuje si na bolest v oblasti zad. Při prověření jejího zdravotního stavu na místě strážník
zjistil, že je nutná asistence ZZS, kterou přivolal a vyčkal do jejího příjezdu. Vůz ZZS převezl
ženu k odbornému ošetření.
*Ke spícímu opilému muži vyjížděli strážníci do restaurace na ul. Nádražní. Po jeho
probuzení a provedení dechové zkoušky bylo zjištěno, že pod vlivem alkoholu nekontroluje
své chování a tím je sám pro sebe nebezpečný, navíc nebylo nikoho, komu by ho strážníci
mohli předat. Jedinou možností tedy zůstal převoz na protialkoholní záchytnou stanici, kde se
muž mohl prospat do doby, než se byl schopen o sebe postarat.
*Takřka v pravé poledne se na služebnu strážníků dostavila žena, která přinesla předmět
připomínající výbušninu. Žena jej dle svých slov našla na ulici vedle kontejneru na odpad a
tak ho donesla strážníkovi, který ihned z důvodu bezpečnosti nechal vyklidit budovu úřadu a
celý prostor zajistil proti vstupu nepovolaných osob. Na místo dále přivolal pyrotechnickou
jednotku PČR, která po příjezdu zjistila, že se jedná o vojenskou dýmovnici.
Tento příběh je sice ve svém závěru řekněme úsměvný, ale důrazně varujeme občany
před takovým počínáním!! V případě podobného nálezu informujte neprodleně linku
158 nebo strážníky MP Adamov a s nalezenou věcí nijak nemanipulujte!!
*K rušení nočního klidu byli strážníci přivolání na ul. Pod Horkou, kde si skupinka osob
zpříjemňovala večer popíjením alkoholu v jednom z bytů a svým chováním rušili ostatní
obyvatele bytového domu. Po příjezdu strážníků na místo a upozornění sice byt opustili a tím
došlo k obnovení nočního klidu v bytovém domě, avšak jeden z mladíků nedbal výzev
strážníků a na ulici se choval tak vulgárně a agresivně, že proti němu strážníci museli nakonec
použít donucovací prostředky. Muž byl poté předveden na PČR Blansko k dalšímu opatření.
*Při pochůzkové činnosti na ul. Družstevní ke strážníkovi přiběhla žena, která ho informovala
o zraněné osobě ležící na chodníku. Když se strážník dostavil na místo, uviděl na zemi ležet
ženu a u ní několik osob. Strážník ihned ženě poskytnul první pomoc, prověřil přivolání ZZS
a zajišťoval základní životní funkce až do příjezdu sanitního vozu.
,,Rád bych podotknul, že mě osobně mile překvapila reakce kolemjdoucích, kteří zjišťovali,
jestli není potřebná věcná nebo osobní pomoc a byli ochotni ji ihned poskytnout. Děkuji!“
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