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Řidiči pod vlivem drog

  

V pátek 30. března zastavili policisté před devátou hodinou večer v Mohelně vozidlo Opel Tigra.
Provedli kontrolu a zjistili, že řidičem je osmadvacetiletý muž. Dechová zkouška u něho byla
negativní. U řidiče policisté dále provedli test na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivním
výsledkem na amfetamin. Lékařskému vyšetření se muž bezdůvodně odmítl podrobit. Řidičský
průkaz neměl u sebe a dopustil se tak dalšího přestupku. Policisté muži zakázali pokračovat v
jízdě. Osmadvacetiletý muž z Ostravska je podezřelý ze spáchání tří přestupků na úseku
dopravy, které policisté dále šetří.

  

Dalšího řidiče pod vlivem drog odhalili policisté v neděli 1. dubna v Moravských Budějovicích.
Osmadvacetiletý muž z Třebíčska jel po čtvrté hodině odpoledne s vozidlem Škoda Octavia ve
směru od ulice Mánesova na ulici Pražská, kde automobil zastavila policejní hlídka. 

      

U řidiče provedli policisté test na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivním výsledkem na
marihuanu a amfetamin. Požití drog před jízdou muž přiznal. Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali mu pokračovat v jízdě. Lékařskému vyšetření se bezdůvodně odmítl
podrobit a dopustil se tak přestupku. Muž je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku
dopravy, které policisté šetří.

  

  

Opilý poškodil dveře bytového domu

  

V sobotu 31. března byli policisté v Náměšti nad Oslavou po čtvrté hodině ráno přivoláni na ulici
Lesní, kde se nacházel opilý muž, který se choval hlučně a vulgárně. Po příjezdu na místo
policisté provedeným šetřením zjistili, že muž navíc poškodil prosklené dveře bytového domu,
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do kterých kopal nohou. Došlo tak k rozbití skleněných tabulí a předběžně vyčíslené škodě tři
tisíce korun. Podezřelým je pětadvacetiletý muž z Brněnska, který byl značně opilý. Při dechové
zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 2,39 promile alkoholu. Policisté případ dále prověřují,
úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. 

  

Jana Kroutilová
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