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Čtenáře rychle vypátrali

  

Policisté dopadli muže, který se v Třebíči vloupal do novinového stánku. Podezřelého muže
vypátrali a zadrželi, je podezřelý ze spáchání trestného činu.

  

V neděli 17. září přijali policisté před půlnoci na tísňové lince 158 oznámení od muže, který
uvedl, že se na ulici Demlova pohybuje u novinového stánku podezřelý muž. Na místo ihned
vyjela policejní hlídka. Po příjezdu policisté zjistili, že u stánku je rozbité sklo, nikdo v okolí se
ale nenacházel. Okamžitě začali po pachateli v lokalitě pátrat a velmi rychle ho nalezli.
Třiadvacetiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu policisté zadrželi. Při
dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,08 promile alkoholu. Zadrženého muže odvezli na
oddělení policie, kde byl po vyšetření lékařem umístěn do policejní cely. Místo činu policisté
ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Na základě šetření zjistili, že pachatel za použití
nalezené dlaždice rozbil skleněnou výplň výlohy novinového stánku a vzniklým otvorem odcizil
dětský kreslený časopis, který poté při útěku odhodil na zem.

  

      

Časopis si převzal zpět majitel. Poškozením výlohy vznikla předběžně vyčíslená škoda dva
tisíce korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže
spáchané vloupáním, případ dále prověřují. Po provedení všech nezbytných úkonů byl
podezřelý muž ze zadržení propuštěn.
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Řidič měl téměř dvě a půl promile alkoholu

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý muž, který řídil vozidlo s téměř dvěma a půl promile
alkoholu. V úterý 19. září jel s automobilem Škoda Octavia před druhou hodinou v noci v Třebíči
ve směru od ulice Cyrilometodějská na ulici Velkomeziříčská, kde vozidlo zastavili strážníci. Při
kontrole zjistili, že řidič je značně opilý a na místo přivolali policejní hlídku. Policisté provedli u
devětadvacetiletého muže ze Žďárska dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,45
promile alkoholu. Řidič požití alkoholu před jízdou přiznal. Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali mu pokračovat v jízdě. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté dále prověřují.

  

Jana Kroutilová
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