INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události ze září 2016 konkrétně:
*K závažně vypadající dopravní nehodě ve směru z Adamova na Josefov byli přivolání
strážníci MP Adamov. Na místě se nacházelo osobní vozidlo, které po nehodě zůstalo
převrácené na boku a střechou bylo přitlačené ke stromu tak, že uvnitř zůstala zaklíněná,
naštěstí nezraněná žena. Strážník usměrňoval provoz do doby, než se na místo dostavila JSDH
Adamov, HZS Blansko i hlídka dopravní policie.
*Strážníky kontaktovala žena, která jim nahlásila událost, při které došlo k pokousání jejího
psího mazlíčka. Oznamovatelka navštívila obchodní dům, kde svého pejska nechala jako vždy
uvázaného před vchodem do obchodu. Bohužel se kolem pohyboval pes, který utekl svému
majiteli. Došlo k šarvátce, při které uvázaný pes utrpěl zranění. Strážníkům se podařilo
dopátrat majitele psa ,,uličníka“, který se k situaci postavil čelem a souhlasit s úhradou za
veterinární služby.
*V odpoledních hodinách požádal operační stálé služby PČR Brno o součinnost při dopadení
pachatele loupežného přepadení, který měl cestovat vlakem ČD z Brna směr Adamov, a bylo
podezření, že vystoupí právě v Adamově. Strážníci se ihned dostavili k nádraží ČD, kde
kontrolovali osoby vystupující z vlaku. Žádná osoba odpovídajícího popisu z vlaku
nevystoupila.
*Vystrašený pejsek, který se pohyboval vedle hlavní silnice u tzv. zahrádkářské kolonie za
tenisovými kurty v Adamově, se stal na chvíli společníkem strážníků. Pejsek byl odchycen a
převezen na služebnu MP Adamov, kde mu bylo poskytnuto dočasné útočiště do doby, než se
strážníkům podařilo dohledat jeho šťastného majitele, který si svého psího kamaráda přijel
zanedlouho vyzvednout.
*Silně podnapilý muž, nacházející se v restauračním zařízení, byl dalším z případů výjezdu
strážníků. Jak se na místě ukázalo, muž byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že
nekontroloval své chování a byl sám pro sebe nebezpečný. Proto musel být převezen na
protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice.
*V měsíci září provedli strážníci preventivní měření rychlosti vozidel. Měření mělo za cíl
ukáznění řidičů, kteří si ještě nestihli zvyknout na fakt, že již začal školní rok a na silnicích se
opět pohybují mnohdy roztržité a nepozorné děti.
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