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Další kamion se nachytal

  

V sobotu 16. června ve 14.40 hodin došlo v Třebíči na ulici Nádražní na silnici III/36075 k
dopravní nehodě.  Dvacetiletý řidič  jel s nákladním vozidlem Iveco, a to ve směru jízdy od ulice
Znojemská k ulici Bráfova. Při jízdě nerespektoval zákazovou dopravní značku a vjel pod
mostní konstrukci , kde se vozidlo zaklínilo a přitom došlo k poškození horní části kabiny a
nákladového prostoru. Převážené zboží poškozené nebylo. Při dopravní nehodě nedošlo ke
zranění osob nedošlo. Na nákladním vozidle  vznikla hmotná škoda ve výši asi 80 000 korun.
Poškozením nátěru mostní konstrukce vznikla škoda ve výši asi 2 000 korun, jiná škoda nebyla
na místě nezjištěna. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku na alkohol s negativním
výsledkem. Policisté událost vyřešili na místě v příkazním řízení uložením blokové pokuty.

      

  

  

Řidiči pod vlivem

  

V neděli 17. června zastavili policisté před osmou hodinou večer v Třebíči vozidlo Ford Fiesta,
jehož řidič jel po ulici Modřínová. U devatenáctiletého muže provedli dechovou zkoušku, při
které mu naměřili hodnotu 0,62 promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou řidič přiznal.
Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Mladý řidič je podezřelý
ze spáchání závažného přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří.

  

O řidičský průkaz přišel také sedmapadesátiletý muž, kterého policisté přistihli při řízení vozidla
pod vlivem alkoholu v Jemnici. V sobotu 16. června jel po třetí hodině v noci s automobilem
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Škoda Fabia po ulici Na Podolí ve směru k ulici Dačická. Řidič měl 0,87 promile alkoholu v
dechu. V další jízdě již nesměl pokračovat a policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Muž
je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku, který policisté dále šetří.

  

Jana Kroutilová 
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