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Vzal si peníze, které mu nepatřily

  

Policisté objasnili případ, kdy majitel ztratil v Třebíči spoji peněženku. Muž, který ji našel,
peněženku vzal, odcizil z ní peníze a peněženku na jiném místě zanechal, zde ji poté objevil
další, tentokrát už poctivý, nálezce a peněženka se tak vrátila zpět majiteli. 

  

K případu došlo v první polovině srpna. Před pátou hodinou večer šel po ulici Komenského
muž, který ztratil svoji peněženku. Měl v ní uloženou finanční hotovost necelé dva tisíce korun,
osobní doklady i doklady k vozidlu, platební kartu a další různé věci a písemnosti. Peněženku
našel náhodný kolemjdoucí, který ji ale neodevzdal, místo toho si peněženku nechal, vzal z ní
peníze a poté ji odhodil do poštovní schránky. Zde ji poté nalezl další muž, který odnesl
peněženku na oddělení policie, kde ji odevzdal. Policisté kontaktovali jejího majitele, který si
následně peněženku převzal. Dále začali pátrat po muži, který z peněženky vzal peníze.
Provedli šetření a podezřelého se jim podařilo vypátrat. 

      

Jedná se o třiašedesátiletého muže z Třebíčska, kterému sdělil policejní inspektor podezření ze
spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

  

  

Hospodská rvačka
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Ze spáchání dvou trestných činů je podezřelý dvaapadesátiletý muž, který v Okříškách fyzicky
napadl a zranil dalšího muže. Případ se stal na konci června kolem deváté hodiny večer v
prostoru restaurace. Mezi dvěma muži nejprve došlo ke slovní rozepři. Konflikt ale přerostl ve
fyzické napadení, při kterém dvaapadesátiletý muž druhého o deset let mladšího muže udeřil do
oblasti obličeje, uchopil ho za oblečení a odhodil ve směru ke stolu, přes který napadený muž
přepadl. Utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Zdravotnickou záchrannou službou
byl zraněný muž odvezen do třebíčské nemocnice. Po přijetí oznámení o napadení začali
případ prověřovat policisté. Místo činu ohledali a zadokumentovali. Dále provedli policisté
šetření, výslechy osob a vyžádali si také lékařské zprávy. Na základě shromážděných důkazů
poté sdělil policejní inspektor dvaapadesátiletému muži z Třebíčska podezření ze spáchání
přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném
řízení.

  

Počet případů fyzického napadení se v porovnání s minulým rokem zvýšil. Letos prověřovali
policisté na Třebíčsku 35 trestných činů ublížení na zdraví, což je o sedm více než ve stejném
období o rok dříve. Objasnit se policistům do současné doby podařilo přes sedmdesát procent
případů.

  

Jana Kroutilová
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