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Policisté odhalili opilého řidiče

  

S téměř dvěma promile alkoholu řídil včera vozidlo čtyřiapadesátiletý muž z Třebíčska. V úterý
2. ledna jel před čtvrtou hodinou odpoledne s vozidlem Škoda Felicia po silnici vedoucí ve
směru od obce Smrk na Vladislav. Automobil zastavila policejní hlídka. Policisté provedli u
řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,81 promile alkoholu. Obdobnou
hodnotu u něho vykázala také opakovaná zkouška. Požití alkoholu před jízdou řidič přiznal.
Policisté mu další jízdu zakázali a na místě muži zadrželi řidičský průkaz. Dnes sdělil policejní
inspektor čtyřiapadesátiletému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Podezřelé muže policisté rychle vypátrali

  

Policistům se podařilo velmi rychle dopadnout dva muže, kteří odcizili zboží v několika
obchodech v Moravských Budějovicích. Odcizené věci v hodnotě necelých deset tisíc korun
podezřelí muži po dopadení vydali. 

      

  

V úterý 2. ledna přijali policisté po jedné hodině odpoledne oznámení, že v prodejně na náměstí
Míru odcizili dva neznámí muži zboží a z místa utekli. Na místo vyjeli policisté a okamžitě
provedli šetření. Pachatelé odcizili v prodejně třináct balení pracích tablet a šest parfémů.
Policisté vytěžili záznamy z kamer a zjistili přibližný popis podezřelých, dále také, že od
obchodu odjeli vozidlem. Policisté začali ihned ve městě po mužích pátrat. V krátké době se jim
podařilo nalézt automobil a také oba podezřelé muže. Jednalo se o muže ve věku osmnáct a
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dvacet let, oba z Jihlavy, odcizené věci vydali. Kromě zboží z prodejny byly mezi nimi i jiné věci,
a to oblečení. Na základě šetření policisté zjistili, že trička a mikinu odcizil ve stejný den mladší
z mužů ve dvou obchodech na náměstí ČSA. 

  

Muži jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádeže, oba byli v minulosti za majetkovou trestnou
činnost již soudně trestáni. Případ policisté dále prověřují.

  

Jana Kroutilová
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