INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z července 2016 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v nočních hodinách mladíky, kteří na ul. Sadová
popíjeli před bytovým domem alkoholické nápoje a chovali se velmi hlučně i přes to, že již
bylo po 22. hodině. Strážníci nejprve mladíky upozornili, že se mohou dopouštět rušení
nočního klidu a ať svého jednání zanechají a odeberou se do míst, kde nebude docházet
k rušení obyvatel města. Většina mladíků výzev strážníků uposlechla, avšak jeden se choval
tak, že svým jednáním naplňoval skutkovou podstatu hned několika přestupků. U mladíka
byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,3 promile.
Když ani po opětovných výzvách mladík nekontroloval svoje chování, přistoupili strážníci
k jeho předvedení a převozu na protialkoholní záchytnou stanici aby došlo k obnovení
nočního klidu.
*K muži v ohrožení života vyráželi strážníci po telefonickém oznámení od jeho bývalé ženy,
které měl napsat SMS s textem, že končí se životem. Strážníkům se podařilo s mužem navázat
kontakt v místě jeho bydliště, kde vyčkali do příjezdu ZZS. Muži byla poskytnuta zdravotní
péče a hospitalizace na odborném pracovišti, kde si bude moci o svých problémech promluvit
s erudovanými odborníky.
*Strážníkům bylo oznámeno, že v jednom z bytových domů na ul. P. Jilemnického si některý
z jeho obyvatel uzamknul neoprávněně společný balkon a dokonce na tomto balkoně pěstuje
rostliny konopí. Strážníci provedli zjištění skutečného stavu na místě a všechny získané
poznatky postoupili k dalšímu šetření na OO PČR Blansko s podezřením ze spáchání TČ
nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.
*Na služebnu MP Adamov se dostavila žena, která odešla ze svého bytu na nákup a
zabouchla si klíče. Žena si sice nakoupila, ale již se nemohla dostat zpět do bytu. Strážníci se
spojili telefonicky s vedoucím JSDH Adamov Ing. Petrem Kupkou, který ženě ochotně
pomohl a otevřel jí dveře do jejího bytu, aby si z nakoupených surovin mohla připravit něco
dobrého k snědku.
*Podivné chování ohlásila strážníkům řidička vozidla, kterou se neznámá žena pokoušela
zastavit a dále se chovala velmi zvláštně. Strážníci ženu nalezli a z jejího chování bylo
zřejmé, že potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Na místo byla přivolána ZZS, která si ženu
převzala k další hospitalizaci.
*Ležícího muže mezi zaparkovanými vozidly spatřili strážníci na ul. Komenského. Během
komunikace s ním bylo zjištěno, že je natolik opilý, že nemůže sám chodit. V dechu mu
strážníci naměřili neuvěřitelných 4,5 promile alkoholu. Na místo byla přivolána ZZS, která
konstatovala, že kromě akutní intoxikace alkoholem muži nic není. Strážníci jej proto převezli
k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.
*Zděšený výpravčí ČD kontaktoval strážníky a sdělil jim, že na zastávce ČD v Adamově jde
po kolejích žena, která brečí a právě se pokusila skočit pod projíždějící vlak. Strážník se ihned
dostavil na místo a ženu z kolejiště vyprovodil zrovna ve chvíli, kdy místem projížděl další
vlak. Žena strážníkovi potvrdila, že chtěla skočit pod vlak a že ji rozčílil její přítel. Na místo
přivolána ZZS, která ženu převezla na odborné pracoviště, kde si bude moci o svých
problémech promluvit s erudovanými odborníky stejně tak, jako dříve zmíněný muž
pokoušející se o sebevraždu.
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