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Řídil auto přes uložený zákaz a pod vlivem

  

V neděli 16. září zastavili policisté po druhé hodině v noci v Třebíči na ulici Hrotovická vozidlo
Mitsubishi Galant. Policisté provedenou kontrolou zjistili, že řidičem je třiadvacetiletý muž z
Třebíčska, který má soudem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových na dobu pěti let, usednout za volant smí až na podzim příštího roku. Dále policisté
provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,89 promile alkoholu, také
opakovaná zkouška u něho vykázala obdobnou hodnotu. Při kontrole vozidla policisté zjistili, že
jsou na něm umístěny registrační značky, které jsou přiděleny na jiný automobil, který je v
současné době v zániku. Vozidlo i registrační značky byly zajištěny. Policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí,
který prověřují. Dále také zjišťují okolnosti, za kterých muž získal vozidlo a registrační značky. V
souvislosti s řízením vozidla pod vlivem alkoholu, je muž podezřelý ještě ze spáchání
závažného přestupku na úseku dopravy, také ten policisté šetří. 

      

  

Opilý řidič

  

Policisté odhalili řidiče, který usedl za volant s téměř dvěma promile alkoholu. V pátek 14. září
zastavili po jedenácté hodině večer v Třebíči na ulici Hrotovická vozidlo Renault Scenic.
Policisté provedli u šestatřicetiletého řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu
1,82 promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou přiznal. Policisté muži na místě zadrželi
řidičský průkaz a na místě mu zakázali pokračovat v jízdě. Řidič je podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, který policisté dále prověřují.

  

Řidič byl pod vlivem drog

 1 / 2



Stíny 18. září
Úterý, 18 Září 2018 07:34 - Aktualizováno Pátek, 21 Září 2018 07:37

  

V sobotu 15. září zastavili policisté před druhou hodinou odpoledne v Třebíči na ulici Brněnská
vozidlo Ford Fiesta. Dechová zkouška byla u šestatřicetiletého řidiče negativní, test na zjištění
ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test byl pozitivní na amfetamin, řidič přiznal, že užil pervitin.
Řidičský průkaz při kontrole nepředložil. Dále se muž podrobil lékařskému vyšetření, při kterém
mu byl odebrán biologický materiál. Další jízdu mu policisté zakázali. Muž je podezřelý ze
spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

  

Opilého muže policisté zajistili

  

V sobotu 15. září zajistili policisté v Hrotovicích muže, který napadl svoji blízkou příbuznou a
obsluhu podniku. Ve večerních hodinách muž nejprve v bytě vulgárně urážel svoji manželku a
udeřil ji do tváře. Poté odešel do nedalekého podniku a začal se chovat agresivně také tam.
Nejprve slovně a poté i fyzicky napadl obsluhu restaurace. Na místo byla přivolána policejní
hlídka a policisté opilého muže zajistili. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,95 promile
alkoholu. Jednatřicetiletého muže eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Oba případy napadení policisté šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití. 

  

Jana Kroutilová
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