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Chtěl mlsat, chlastat a grilovat

  

V úterý 16. května přišel muž před desátou hodinou dopoledne do obchodu na ulici Znojemská.
Na prodejní ploše odcizil téměř čtyři desítky bonboniér, šestatřicet kusů lahví různých druhů
alkoholu a čtyři pytle s dřevěným uhlím. Zboží muž naskládal do nákupního vozíku a přes
prostor vstupu odešel bez zaplacení z prodejní plochy. Dále prošel vstupními dveřmi na
parkoviště, kde muže zastavil pracovník ostrahy. Na místo byli přivoláni policisté. Odcizené
zboží muž vydal a věci si převzala oprávněná osoba. Přivolaní policisté provedli u
šestapadesátiletého muže z Příbramska dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu přes
dvě promile alkoholu. Opilého muže zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k
vystřízlivění. Následně sdělil policejní inspektor muži podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Řídil vozidlo přes zákaz

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý devatenáctiletý muž z Moravskobudějovicka, který řídil
vozidlo, i když to má zakázáno. 

      

Na konci letošního února mu byl rozhodnutím městského úřadu vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku. Přesto muž v úterý
16. května jel s automobilem Škoda Octavia po třetí hodině odpoledne v Třebíči ve směru od
ulice Sokolská na Gorazdovo náměstí, kde vozidlo zastavila policejní hlídka. Policisté při
kontrole zjistili, že řidičem je muž, který řídit automobily nesmí. Pokračovat v jízdě mu proto
zakázali. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, který
policisté v současné době dále prověřují.
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Opilý cizinec řídil vozidlo, i když měl téměř dvě promile alkoholu

  

Značně opilý řídil včera v Třebíči vozidlo jednatřicetiletý cizinec. V úterý 16. května jel před
půlnocí s vozidlem Renault Laguna po ulici Fr. Hrubína, kde automobil zastavila policejní hlídka.
Policisté při kontrole zjistili, že řidič je značně opilý, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu
1,83 promile alkoholu. Také opakovaná zkouška u něho dosahovala hodnoty necelých dvou
promile. Požití alkoholu před jízdou cizinec přiznal. Policisté mu další jízdu zakázali. Muž ale
tento pokyn odmítal respektovat a z místa měl v úmyslu i přes svoji značnou opilost odjet.
Policisté proto cizince zajistili a odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění
sdělil policejní inspektor jednatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Policisté vypátrali hledaného muže a ženu

  

Policistům obvodního oddělení Moravské Budějovice se podařilo vypátrat jednadvacetiletého
muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V úterý 16. května podezřelého muže
nalezli po deváté hodině dopoledne v obci Želetava na ulici Pražská. Při kontrole policisté zjistili,
že se skutečně jedná o hledanou osobu a muže zadrželi. Od začátku letošního února je na
něho vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaného muže
policisté odvezli na obvodní oddělení k provedení nezbytných úkonů a následně ho eskortovali
do věznice. Dále budou policisté prověřovat, zda se muž nedopustil trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí v souvislosti s tím, že do věznice ve stanovený termín sám
nenastoupil.

  

Celostátně hledanou osobu vypátrali včera také policisté na Náměšťsku. V úterý 16. května
ženu, po které bylo od druhé poloviny letošního ledna vyhlášeno celostátní pátrání, nalezli před
sedmou hodinou ráno v obci Kralice nad Oslavou na ulici Třebíčská. Na ženu byl vydán soudem
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté ji zadrželi a také hledaná žena
skončila po provedení nezbytných úkonů ve věznici
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Na své děti neplatí výživné

  

Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy
třiačtyřicetileté ženě z Třebíčska, která si neplní vyživovací povinnost na své tři děti.
Osmnáctiletá dívka i dva chlapci ve věku čtrnáct a sedm let jsou svěřeni do výchovy jejich otců
a žena má na své děti platit měsíčně celkem necelé tři tisíce korun. Tuto povinnost si ale neplní.
Na výživném dluží celkem více než padesát tisíc korun. Navíc se žena vyhýbala trestnímu
řízení a byl na ni proto vydán státním zástupcem souhlas se zadržením. V pondělí 15. května
policisté třiačtyřicetiletou ženu po třetí hodině odpoledne vypátrali na autobusovém nádraží v
Třebíči. Žena byla značně opilá, při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 4,11 promile
alkoholu. Opilou ženu odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění ji policisté
eskortovali na oddělení policie v Třebíči, kde byla umístěna do policejní cely. Policisté ženě
sdělili podezření ze spáchání trestného činu a poté byla ze zadržení propuštěna. Případ
policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 

  

Jana Kroutilová
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