INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z října 2016 konkrétně:
*Strážníkům byl oznámen muž, který již delší dobu přespával v křovinatém porostu vedle OD
Albert na ul. Nádražní. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde spatřili jim známého muže,
který byl evidentně ve stavu, kdy potřeboval ihned lékařské ošetření. Strážníci proto muži
přivolali ZZS a byli nápomocni při přípravě k jeho transportu.
*Opětovně strážníci zasahovali v domě na ul. Mírová, kde byl zjištěn mladík, který utekl
z léčebného zařízení a stal se tak osobou v pátrání PČR. Mladík se strážníky spolupracoval až
do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, která se postarala o jeho návrat do léčebného procesu.
*Jedním z úkolů strážníků je dohled nad dodržováním vyhlášek města Adamova, kterou se
neřídil muž na ul. Sadová při pálení shrabaného materiálu ze zahrádky. Vyhláška sice
nezakazuje pálení suchého rostlinného materiálu avšak za dodržení stanovených podmínek.
Muž si počínal tak, že svým jednáním obtěžoval ostatní obyvatele kouřem, a proto ho strážník
vyzval, ať svého jednání zanechá. Muž, zanedlouho po odjezdu strážníka, pokračoval ve svém
jednání a vysloužil si tím další návštěvu strážníka ovšem i s tím důsledkem, že oznámení o
podezření ze spáchání přestupku putovalo správnímu orgánu pro projednávání přestupků
k zahájení řízení.
*V nočních hodinách byli strážníci informováni dozorčím PČR Brno o neoprávněném
vniknutí do tzv. Bufetu na Smetanově nám. Po příjezdu strážníků na místo již nebyl v objektu
zjištěn žádný pachatel a strážníci tedy vyčkali do příjezdu hlídky OO PČR Blansko. Dále byli
strážníci nápomocni při hledání odcizeného zboží, které jim pomohl vypátrat všímavý občan
Adamova. Všechny získané informace byly předány hlídce OO PČR Blansko, která si celou
záležitost převzali k dalšímu šetření.
*Podvodného jednání na obsluze restaurace na ul. Hradní se dopustily dvě ženy, které pod
záminkou nákupu zboží a úhrady velkou finanční hotovostí způsobily obsluze škodu ve výši
několik tisícikorun. Upozorňujeme obsluhu restaurací, prodavače apod., že tyto osoby se
opětovně mohou vyskytnout v Adamově a proto buďte velmi opatrní při úhradě
drobného zboží nezvykle velkou finanční hotovostí.
*V měsíci říjnu provedli strážníci 2x odchyt psa, který se bez svého pána potuloval po městě
Adamově. Oba pejsci byli převezeni do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku,
jelikož nebylo na místě možné dohledat jejich majitele.
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