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Usnul za volantem

  

V pátek 10. srpna jel před jednou hodinou odpoledne řidič vozidla Ford Mondeo po silnici ve
směru od Krahulova na Okříšky. Při řízení zřejmě usnul, přejel do protisměru, kde narazil
automobilem do boku protijedoucího vozidla VW Touran. Vozidlo Ford Mondeo bylo po nárazu
ve smyku odhozeno do silničního příkopu, kde se přetočilo přes střechu. Při dopravní nehodě
nedošlo ke zranění osob. Policisté provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu u obou
řidičů vyloučili. Škoda, která vznikla na vozidlech, byla předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.
Policisté zjistili, že devětačtyřicetiletý řidič fordu má z důvodu exekuce platnou blokaci
řidičského oprávnění, je tak podezřelý ze spáchání protiprávního jednání, které policisté dále
prověřují. Místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali, dopravní nehodu policisté šetří.

  

Myslel si, že je v Rakousku

  

V pátek 10. srpna zastavili policisté před jedenáctou hodinou večer v Třebíči vozidlo Škoda
Felicia, které jelo ve směru od ulice B. Václavka na Masarykovo náměstí.

      

Řidičem byl čtyřiatřicetiletý cizinec, řidičský průkaz při kontrole nepředložil. Policisté u něho
provedli dechovou zkoušku, při které muži naměřili hodnotu 0,37 promile alkoholu. Cizinec
požití alkoholu přiznal, před jízdou pil pivo. Policisté řidiči na místě zakázali další jízdu. Muž je
podezřelý ze spáchání závažného přestupku na úseku dopravy, který policisté dále šetří.
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Další řidič byl pod vlivem alkoholu

  

Policisté odhalili řidiče, který usedl za volant s více než jedním a půl promile alkoholu. V pátek
10. srpna zastavili před osmou hodinou ráno v Okříškách vozidlo Ford Galaxy, jehož řidič jel po
ulici Masarykova. Policisté provedli kontrolu, při které řidič nepředložil řidičský průkaz. Policisté
zjistili, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže, byl zjevně pod vlivem alkoholu. Policisté u něho
provedli dechovou zkoušku a u řidiče naměřili hodnotu 1,56 promile alkoholu. V další jízdě již
nesměl pokračovat. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
případ policisté dále prověřují.

  

Jana Kroutilová
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