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Mladík fyzicky napadl kumpána

  

Policisté v Třebíči byli ve středu 20. března před třetí hodinou odpoledne přivoláni na
Komenského náměstí, kde došlo k fyzickému napadení. Na místě již zasahovali strážníci a
přivolána byla také zdravotnická záchranná služba. Před restauračním podnikem se nacházeli
dva muži, oba byli pod vlivem alkoholu. Jeden z nich, šestatřicetiletý muž, měl zranění v oblasti
hlavy a zdravotníci ho odvezli na ošetření do nemocnice. Podezřelého devatenáctiletého
mladíka policisté zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,35 promile alkoholu.
Odmítal spolupracovat, choval se agresivně a při odvážení na protialkoholní záchytnou stanici,
kde byl poté umístěn k vystřízlivění, poškodil interiér policejního vozidla. Na základě šetření
policisté zjistili, že devatenáctiletý mladík staršího muže opakovaně udeřil pěstí a dále ho kopal.
Za výtržnictví byl navíc již v minulosti soudně trestán, vloni na podzim odešel od soudu s
podmíněným trestem odnětí svobody se zkušební dobou až do roku 2021. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví,
případ dále prověřují. 

      

Osmnáctiletý mladík je podezřelý ještě ze spáchání přestupku proti majetku, také ten policisté
šetří.

  

  

Řidič pod vlivem drog

  

Ve středu 20. března zastavili policisté po jedenácté hodině večer v Náměšti nad Oslavou
vozidlo Citroën, které jelo po ulici Sadová, a provedli kontrolu. Řidič nepředložil řidičský průkaz
a policisté zjistili, že ho devětadvacetiletý muž ani nevlastní. Dechová zkouška u něho byla
negativní. Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl u řidiče pozitivní na amfetamin a požití
pervitinu před jízdou muž i přiznal. Lékařskému vyšetření se odmítl bezdůvodně podrobit a
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dopustil se tak dalšího přestupku. Policisté mu další jízdu zakázali. Muž je podezřelý ze
spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

  

Jana Kroutilová
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