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Silně opilý ležel na chodníku

  

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali v
pátek 15. září kolem půl páté odpoledne oznámení, že v Třebíči  leží na chodníku silně opilý
muž a budí zde veřejné pohoršení. Na místo byla vyslána policejní hlídka a policisté zjistili, že
se jedná o pětatřicetiletého muže, který leží na chodníku na ulici Sirotčí. Muž nebyl schopen
samostatné chůze a ohrožoval nejen svůj život  zdraví, ale budil zde veřejní
pohoršení.Provedenou dechovou zkouškou byla u muže naměřena hodnota 3,40 promile
alkoholu v dechu. Policisté muže zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do
Jihlavy k vystřízlivění. 

  

Havaroval pod vlivem 

  

V sobotu 16. září krátce po čtvrté hodině ranní došlo na silnici II/360 mezi obcemi Pocoucov -
Třebíč a Velké Meziříčí v katastru obce Trnava k dopravní nehodě. 

      

Řidič  s osobním vozidlem Škoda Fabia projížděl po silnici ve směru na Velké Meziříčí. Z dosud
nezjištěných příčin  přejel do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci do travnatého silničního
příkopu, kde přední částí vozidla srazil dva směrové sloupky. Vozidlo se  otočilo kolem své osy,
dopadlo na střechu a skončilo v silničním příkopu. Při dopravní nehodě se nikdo nezranil. Řidič
vozidla  se po přivolání pomoci vrátil na místo dopravní nehody a policisté u něho provedli
dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. Provedená dechová zkouška byla
pozitivní - 1,44 promile alkoholu v dechu. Opakovaná dechová zkouška byla také pozitivní -
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1,35 promile alkoholu v dechu. Řidič vozidla požití alkoholu před jízdou doznal a s výsledky
měření souhlasil. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle a poškozeném
dopravním zařízení v celkové výši zhruba102 000 korun. Pětadvacetiletý řidič je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

  

  

Dana Čírtková
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