INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z května a června 2016 konkrétně:
*Strážníkům bylo nahlášeno starostou města Adamova Bc. Romanem Pilátem, MBA, že na
komunikaci vedoucí z Adamova směr Josefov se nachází vyvrácený strom a je ohrožena
bezpečnost provozu. Strážníci se dostavili ihned na místo, kde se jim podařilo vlastními
prostředky provést úklid stromu mimo komunikaci.
*Strážníky kontaktovala žena s obavou o svého otce, který měl již před několika hodinami
opustit Adamov, avšak do cíle své cesty nedorazil. Mobilní telefon bohužel nezvedal a žena
měla strach o jeho zdravotní stav. Strážníci podle získaných informací provedli pátrání po
muži, kterého nalezli na zastávce ČD čekajícího na vlak, který již bohužel žádný nejel.
Strážníci pomohli muži v telefonickém spojení s jeho dcerou, která si oddychla, že je otec
v pořádku.
*Stále si někteří lidé myslí, že mohou nakupovat bez úhrady zboží a pokoušejí se takto
,,nakoupené“ zboží odnést z obchodu. Samozřejmě se tímto dopouštějí přestupku proti
majetku tzv. krádeže. Dva případy za uvedené období projednávají i strážníci MP Adamov.
Někdy se zlodějíčka podaří přistihnout přímo při činu, jindy je dokazování jeho protiprávního
jednání obtížnější a oznámení o podezření ze spáchání přestupku putuje správnímu orgánu pro
projednávání přestupků, jako tomu bylo i v těchto případech.
*Těžce zraněnou kočičku spatřila při cestě z vlaku žena, která ihned informovala strážníky a
žádala je o pomoc. Strážníci na místě nalezli kočičku v tak zuboženém stavu, že jedinou
možností jak ulehčit jejímu trápení bylo převézt ji na veterinární kliniku, kde byla provedena
eutanazie.
*Ke zraněnému muži, který upadnul a způsobil si tržnou ránu na obličeji, přivolali strážníky
všímaví občané na ul. Bezručova. Strážníci kontaktovali ZZS, která muže převezla
k důkladnému ošetření zejména proto, že příčinnou pádu mohl být epileptický záchvat.
*Hned ve třech případech se strážníci museli vypořádat s porušením vyhlášky města
Adamova, která upravuje pohyb psů na veřejném prostranství. V prvním případě venčil
majitel svého psa v rozporu se stanovenými pravidly (pes nebyl na vodítku a neměl náhubek)
a proto mu byla uložena bloková pokuta. Dále strážníci provedli dvakrát odchyt volně se
pohybujícího pejska, který obtěžoval obyvatele města. Pejsci putovali do útulku pro opuštěná
a toulavá zvířata v Blansku, kam si je zanedlouho přišli vyzvednout jejich majitelé.
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