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Hledaného policisté vypátrali

  

V neděli 6. října vypátrali policisté v Jemnici celostátně hledaného muže. Kolem osmé hodiny
večer ho nalezli v domě na ulici Na Předlískách. Na čtyřiadvacetiletého muže vydal v druhé
polovině září soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté hledaného muže
zadrželi a následně ho odvezli do brněnské věznice.

  

Opilý napadl přítelkyni

  

Policisté v Třebíči zasahovali v neděli 6. října v bytovém domě, kde napadl opilý muž svoji
přítelkyni. Do domu v části Borovina byli přivoláni před půlnocí. Po příchodu do bytu policisté
učinili opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu násilí. Napadená žena neměla zranění,
které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření.

      

Muž se ji snažil slovně napadat i v přítomnosti hlídky. Policisté opilého agresivního muže
zajistili. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu téměř tři promile alkoholu. Na základě šetření
policisté zjistili, že muž ženu udeřil pěstí do oblasti hlavy. Čtyřiatřicetiletého muže odvezli na
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění, je podezřelý ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití. Případ policisté dále šetří.

  

  

Řídila auto přes uložený zákaz

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelá čtyřiadvacetiletá žena z Jihlavska, která byla na
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Třebíčsku přistižena při řízení vozidla, i když to má zakázáno. Letos v květnu jí byl totiž na
základě rozhodnutí městského úřadu mimo jiné vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu
řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let. Přesto žena v sobotu 5. října usedla za
volant automobilu Renault Twingo a před desátou hodinou večer jela v Moravských
Budějovicích, kde ji na ulici Pražská zastavila policejní hlídka. Provedenou dechovou zkouškou
policisté u řidičky požití alkoholu vyloučili. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí, který policisté dále prověřují.

  

Jana Kroutilová
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