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Policie chytila výtečníčka

  

Dne 18. dubna o půl jedenácté večer spatřila hlídka policistů z obvodního oddělení v Třebíči na
ulici Táborská dva mladíky, jak jedou na motocyklu bez přileb. Policisté se mladíky rozhodli
překontrolovat. Jeden mladíků z motocyklu ještě za jízdy seskočil a utekl pryč. Druhého
policisté zadrželi a zjistili, že se jedná o šestadvacetiletého mladíka z Třebíče. Při provedení
dechové zkoušky naměřili 1,97 promile alkoholu v dechu. Policisté také zjistili, že mladík má
vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a tak byl převezen na záchytnou stanici. Navíc se při
šetření ukázalo, že motocykl mladíci ukradli ze sklepních prostor panelového domu, kde si ho
majitel ponechal bez zajištění.

      

  

Po vystřízlivění bylo s mladíkem zahájeno zkrácené přípravné řízení a bylo mu sděleno
podezření ze spáchání několika trestných činů. Po jeho spolupachateli policie intenzivně pátrá.

  

(Opilství, Maření výkonu úředního rozhodnutí, Neoprávněné užívání cizí věci)

  

Vloupačky a krádeže

  

V době od 16. dubna do 19. dubna došlo v Moravských Budějovicích k vloupání. Neznámý
pachatel se zde v domě s pečovatelskou služkou vloupal do kanceláře, kam se dostal po
překonání zámku dveří. Kancelář prohledal a odcizil páskové boty. Celková škoda byla
vyčíslena na jeden tisíc šest set korun.

  

V době od 17. dubna do 19. dubna došlo v kú. Obce Střítež k vloupání do vodárny. Neznámý
pachatel nejprve prostříhal oplocení areálu a poté ze střechy vodárny demontoval a odcizil
telekomunikační zařízení. Škoda byla vyčíslena na téměř dva půl tisíce korun.
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V době od 17. dubna do 19. dubna došlo v Třebíči na ulici Brněnská ke krádeži vozíku.
Neznámý pachatel zde na parkovišti odcizil přívěsný vozík, který byl připojen k zaparkovanému
vozidlu Ford. Vzniklá škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun.

  

  

Alkohol řidič

  

Dne 19. dubna krátce před druhou hodinou odpolední v obci Šebkovice kontrolovala policejní
hlídka vozidlo tovární značky Škoda Felicia. Při kontrole byla u čtyřiapadesátiletého řidiče z
Třebíčska provedena orientační dechová zkouška, při které muž nadýchal 0,48 promile alkoholu
v dechu. Řidiči byla další jízda zakázána a byl mu zadržen řidičský průkaz.

  

René Novotný
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