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Řídil pod vlivem alkoholu a drog 

  

V úterý 18. února odhalili policisté v Třebíči řidiče, který byl pod vlivem alkoholu i drog.
Jednačtyřicetiletý muž jel s vozidlem Renault Laguna ve směru od ulice Cyrilometodějská na
ulici Zdislavina . Automobil policisté zastavili a provedli
kontrolu. Řidič nepředložil řidičský průkaz. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu
1,07 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu ještě vyšší. Také test na
zjištění ovlivnění návykovou látkou byl u muže pozitivní, a to na marihuanu. Požití drog i
alkoholu před jízdou přiznal, lékařskému vyšetření se ale odmítl bezdůvodně podrobit. Opilému
muži policisté zakázali pokračovat v další jízdě. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. Dále se jednačtyřicetiletý muž z
Třebíčska dopustil dopravních přestupků, také ty policisté šetří.

  

Agresivního opilce zajistili

  

V úterý 18. února přijali policisté po jedenácté hodině večer na tísňové lince oznámení od ženy,
u které vyhledala pomoc její známá. 

      

Ženu totiž předtím ohrožoval v bytě opilý příbuzný, a proto utekla. K bytovému domu v Třebíči
ihned vyjela policejní hlídka. Podezřelého třiadvacetiletého muže policisté vypátrali na ulici, kde
měl konflikt s další osobou. Choval se značně agresivně, křičel, odmítal spolupracovat a
uposlechnout výzvy policistů. Policisté muže zajistili a nasadili mu pouta. Při dechové zkoušce
mu naměřili hodnotu 2,7 promile alkoholu. Opilého muže policisté odvezli na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění. Na základě dosavadního šetření zjistili, že opilý muž přišel k
bytu své blízké příbuzné a nejprve se snažil dostat dovnitř boucháním na dveře. Když mu žena
neotevřela, vykopl dveře. V bytě pak agresivní muž slovně napadl obyvatelku a rozbíjel
vybavení. Vyděšená žena z bytu utekla a vyhledala pomoc u své známé. Opilý muž v ničení
vybavení mezitím pokračoval, v bytě odcizil peníze a utekl, na ulici se ještě dostal do konfliktu s
mužem a poté ho dopadli přivolaní policisté. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádeže spáchané
vloupáním. Případ policisté dále prověřují.
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Jana Kroutilová
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