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Zákazník nemá ani mobil ani peníze

  

Policisté z obvodního oddělení Moravské Budějovice dokumentují případ podvodu při koupi
mobilního telefonu.  Dosud neznámý pachatel nabízel na portálu Hurá elektro.cz k prodeji
mobilní telefon značky Samsung Galaxy S7 za částku přesahující 6 600 korun. Na tuto nabídku
reagoval zákazník, který  10. srpna uzavřel závaznou objednávku na tento mobilní telefon a
poté uhradil celou cenu telefonu prostřednictvím svého bankovního účtu,kdy peníze převedl na
účet prodávajícího. Poté ale zákazník zjistil, že se zřejmě stal obětí podvodného jednání, neboť 
 uvedený server, kde byl mobilní telefon v nabídce, je nedostupný a do současné doby mu
nebylo po urgencích zboží zasláno ani vráceny peníze. V této souvislosti policisté znovu varují,
aby byli lidé při nákupech prostřednictvím internetu velice opatrní a obezřetní. Nedoporučujeme
posílat peníze za objednané zboží předem, ale platbu provádět při jeho převzetí.

      

Je také vhodné využívat recenze prodejních serverů, kde lze získat informace o prodejci a jeho
spolehlivosti. Velkým rizikem je reagovat na nabídky, u nichž je prodávané zboží nabízeno za
nápadně nízkou cenu.

  

  

Řidič měl v krví téměř tři promile 

  

Policisté z obvodního oddělení Třebíč v pátek 24. srpna kolem půl desáté večer kontrolovali na
ulici V. Nezvala v Třebíči osobní vozidlo Citroën C5, které řídil čtyřiatřicetiletý řidič. Policisté
vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných pro řízení a provoz vozidla a poté k provedení
dechové zkoušky ke zjištění případné přítomnosti alkoholu v krvi.  Dechová zkouška byla
pozitivní -  2,96 promile alkoholu v dechu. Opakované dechové zkoušky byly také pozitivní –
obě s hodnotou  2,58 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami řidič souhlasil a
nežádal lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Policisté muži na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
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podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

  

Dana Čírtková
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