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Dva opilí fanoučci nebyli vpuštění na stadion

  

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizovali v sobotu 24. února bezpečnostní
opatření v souvislosti s konáním mistrovského utkání 52. kola WSM ligy České republiky mezi
hokejovými celky SK Horácká Slavia Třebíč a VHK ROBE Vsetín. Utkání přihlíželo celkem 3
072 diváků, z toho 600 příznivců hostujícího mužstva, z nichž 100 bylo vyhodnoceno jako
rizikových. Před utkáním nebyli dva hostující fanoušci vpuštěni na stadion z důvodu jejich silné
podnapilosti. Při bezpečnostním opatření byly řešeny dva přestupky proti majetku
- jednalo se o rozbití skleněné výplně a rozbití venkovní skleněné výlohy u zimního stadionu.
Policisté dále řešili přestupek proti veřejnému pořádku
- znečištění veřejného prostranství, kdy tento přestupek byl vyřešen s přestupcem uložením
pokuty v příkazním řízení. Předmětem dalšího šetření je podezření na možné napadení
strážníka Městské policie Třebíč. K jinému narušení veřejného pořádku ani škodě na majetku či
újmě na zdraví v průběhu bezpečnostního opatření nedošlo. 

      

  

Zloděj odcizil žíněnky a části dalšího nářadí

  

Policisté z obvodního oddělení Hrotovice dokumentují případ krádeže vloupáním do tělocvičny v
obci na Hrotovicku. Neznámý pachatel v přesně nezjištěnou dobu od večerních hodin 22. února
do ranních hodin 23. února vnikl po vypáčení plastového okna do nářaďovny tělocvičny v tamní
základní škole. Zevnitř odcizil třináct kožených žíněnek a dva horního díly švédské bedny s
koženým potahem. Majiteli způsobil neznámý pachatel krádeží a poškozením okna
škodu v celkové
výši minimálně 150 000 korun. Na místo byla vyslána policejní hlídka a kriminalistický technik,
kteří místo ohledali a zajistili upotřebitelné stopy. Policisté po pachateli krádeže i odcizených
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věcech pátrají. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení.

  

Neměl řidičský průkaz a vezl osobu, po které se pátralo

  

Policisté z obvodního oddělení v Jemnici kontrolovali ve čtvrtek 22. února kolem půl desáté
večerv Jemnici na silnici II/408 osobní motorové vozidlo Seat Toledo. Vozidlo jelo ve směru od
obce Slavíkovice a projíždělo po ulici Znojemská v Jemnici. Policisté při kontrole zjistili, že
vozidlo řídí  jednatřicetiletý muž z Třebíčska, ačkoliv nevlastní a nikdy nevlastnil žádné řidičské
oprávnění. Policisté muži zakázali další jízdu. Ve vozidle cestoval jako spolujezdec mladík, kdy
při jeho kontrole policisté zjistili, že se jedná o mladistvou osobu, po které bylo 22. ledna
letošního roku vyhlášeno celostátní pátrání, protože tato osoba utekla z diagnostického ústavu
pro mládež v Brně. Po provedení nezbytných procesních úkonů byl patnáctiletý mladík
eskortován do diagnostického ústavu a pátrání po něm bylo odvoláno.

  

Dana Čírtková
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