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Hoch napadl řidiče autobusu 

  

Policisté prověřují případ, při kterém opilý mladistvý hoch napadl řidiče autobusu. K fyzickému
napadení došlo ve středu 10. ledna v Moravských Budějovicích. Před druhou hodinou
odpoledne byl v prostoru autobusového nádraží patnáctiletý hoch, který byl pod vlivem
alkoholu. Nekoordinovaně se pohyboval po vozovce, a když ho řidič autobusu na jeho
nevhodné jednání upozornil, mladistvý hoch ho fyzicky napadl. Napadenému řidiči museli
pomoci další lidé v okolí, i ty agresivní mladík fyzicky napadal. Mladistvého hocha zajistili
přivolaní strážníci. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které chlapci naměřili
hodnotu 1,09 promile alkoholu. Nikdo z napadených neutrpěl zranění, které by si vyžádalo
okamžité lékařské ošetření. Opilého chlapce předali policisté jeho rodičům. O případu
informovali odbor sociálně právní ochrany dětí. Dále policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Případ prověřují.

  

  

  

Bezpečnostní opatření v souvislosti s volbou prezidenta České republiky

  

  

V souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, jejíž první kolo se uskuteční ve
dnech 12. a 13. ledna, připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
bezpečnostní opatření.
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      Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové i dopravní policie ze všech útvarů krajského
ředitelství. Cílem je vytvořit podmínky pro klidný a nerušený průběh volby. Stejná opatření
budou platit i pro případné druhé kolo volby prezidenta České republiky, které by se konalo ve
dnech 26. a 27. ledna.  

  

Prioritním úkolem policistů bude při konání volby dohled na veřejný pořádek a bezpečnost
občanů. Policejní hlídky se budou v rámci celého území Kraje Vysočina pohybovat v okolí
volebních místností a v místech, kde by mohlo v souvislosti s volbou dojít k narušení veřejného
pořádku. Policisté budou činit opatření k zamezení možného narušení příprav a průběhu volby,
chránit veřejný pořádek, bezpečnost občanů i majetek. V rámci výkonu služby policisté navštíví
také budovy, ve kterých se volební místnosti nacházejí. Jejich úkolem bude působit preventivně
v zájmu zajištění bezproblémového průběhu volby prezidenta České republiky. Policisté budou
také spolupracovat s okrskovými volebními komisemi, a to při přijímání nezbytných opatření k
odstranění negativních jevů, které by mohly vzniknout a narušit důstojný průběh volby nebo
sčítání hlasů a převoz volebních výsledků.

  

  

  

  

Jana Kroutilová
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