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Nevěnovala řízení a narazila do stromu

  

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali
ve čtvrtek 31. srpna oznámení o dopravní nehodě, která se stala půl hodiny po poledni na
Třebíčsku na silnici II/360 mezi obcemi Střítež a Jaroměřice nad Rokytnou v katastru obce
Petrůvky. Dvaasedmdesátiletá řidička projížděla po silnici s vozidlem Peugeot 206 ve směru na
Jaroměřice nad Rokytnou. Plně se nevěnovala řízení vozidla a nesledovala situaci v provozu na
pozemní komunikaci, vlivem čehož vyjela vpravo za pravý okraj komunikace a dále do
silničního příkopu. Tam vozidlem srazila směrový sloupek a poté narazila do kmene vzrostlého
stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která musela být transportována
vrtulníkem letecké záchranné služby do nemocnice v Brně. K jinému zranění při nehodě
nedošlo. Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Při dopravní
nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle a dopravním zařízení v celkové výši přesahující částku
41 000 korun. Řidička ve vozidle převážela psa, kterému se nic nestalo. Další okolnosti nehody
šetří policisté z dopravního inspektorátu Třebíč.

  

  

  

  

Poškodil zaparkované vozidlo
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Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů devětadvacetiletému muži
ze Znojemska, který poškodil zaparkované vozidlo a choval se značně agresivně. 

      

V první polovině července byl podezřelý muž v katastru obce Meziříčko, kde v tu dobu probíhal
a akce s hudební produkcí. Značně opilý muž byl ve večerních hodinách na pozemní
komunikaci, kde slovně napadal náhodné kolemjdoucí, a poté poškodil zaparkované vozidlo.
Přivolaní policisté muži, který se choval značně agresivně, museli přiložit pouta a zajistili ho.
Poté opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění, měl přes dvě
promile alkoholu v dechu. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli šetření.
Opilý muž poškodil u vozidla Škoda Yeti čelní sklo a majiteli tak vznikla škoda přibližně deset
tisíc korun. Policisté shromáždili důkazy a na jejich základě poté sdělili 
devětadvacetiletému muži podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu
výtržnictví, případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.

  

  

Jana Kroutilová
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