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Za volant usedl pod vlivem

  

Policejní hlídka z obvodního oddělení v Třebíči ve čtvrtek 15. listopadu v pozdních večerních
hodinách zadržela podnapilého řidiče. Kolem dvaadvacáté hodiny policisté dohlíželi na
bezpečnost a plynulost v silničním provozu a v rámci výkonu služby kontrolovali vozidlo
Peugeot 306, jehož řidič s vozidlem
projížděl
z ulice M. Majerové na ulici Družstevní. Policisté vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných
pro provoz a řízení vozidla a poté k provedení
dechové zkoušky ke zjištění případné přítomnosti alkoholu v krvi.
Výsledek dechové zkoušky byl pozitivní - 
2,00 promile alkoholu
v dechu. Opakované dechové zkoušky byly také pozitivní -
1,79 a 1,68 promile alkoholu
v dechu.
Řidič policistům přiznal, že
před jízdou pil alkoholické nápoje. S výsledky dechových zkoušek souhlasil a lékařské vyšetření
spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval. Policisté na místě dvaačtyřicetiletému
řidiči zadrželi jeho řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.

  

Žena končila na záchytce 

  

Policisté z obvodního oddělení Třebíč vyjížděli v noci ze  16. listopadu na sobotu 17. listopadu k
incidentu, který se odehrál v Třebíči na ulici Spojenců před tamní restaurací.

      

V místě se kromě jiných pohybovala silně opilá žena, která rušila noční klid tím, že neustále
vykřikovala vulgární výrazy a celkově byla velmi hlučná. Ve svém jednání pokračovala i po
příjezdu poli
cejní hlídky a také poté, co ji policisté upozornili, aby zanechala protiprávního jednání, jinak
bude zajištěna. V místě
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žena slovně napadala další ženu, na kterou vulgárně pokřikovala. Policisté u ženy provedli
dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem - 
2,23 promile alkoholu 
v dechu. Kolem jedné hodiny v noci policisté ženu zajistili a následně ji eskortovali do
protialkoholní záchytné stanice v
Jihlavě k vystřízlivění. Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití.
Ve správním řízení hrozí za tyto přestupky pokuta až do výše 10 000 korun.

  

  

Dana Čírtková
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