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Podezřelého muže policisté zadrželi

  

Policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví jednatřicetiletému muži, který v
lokalitě okrajové části Třebíče obtěžoval mladou ženu. V sobotu 23. listopadu byla žena v
časných ranních hodinách běhat ve směru k rybníku Zámiš. Cestou ji doběhl podezřelý muž,
který se ji aktivně snažil kontaktovat. Žena na něho nereagovala a vyhýbala se mu. Muž se
naopak snažil dostat se do její blízkosti, poté se obnažil a začal na ni gestikulovat. Vyděšená
žena přivolala pomoc a vyhledala bezpečné místo na čerpací stanici, podezřelý muž ji stále
následoval. Na útěk se dal až při příjezdu policejní hlídky, policisté muže rychle dostihli a
zadrželi. Muž byl pod vlivem alkoholu, policisté mu při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,75
promile alkoholu. K fyzickému kontaktu mezi ženou a podezřelým mužem nedošlo. Policisté ho
odvezli na oddělení policie, kde byl umístěn do cely. Následně mu na základě shromážděných
důkazů sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté řeší ve zkráceném
přípravném řízení.

  

Opilého muže policisté zajistili 

      

  

  

V sobotu 23. listopadu přijali policisté po jedné hodině v noci oznámení, že v Třebíči chtěl skočit
z mostu muž. V tomto jednání mu zabránili kolemjdoucí. Na místo vyjeli ihned policisté. Jednalo
se o pětatřicetiletého muže, byl opilý, jinak v pořádku. Policisté mu při dechové zkoušce
naměřili hodnotu 1,76 promile alkoholu. Po vyšetření lékařem opilého muže odvezli na
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
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Řidič byl pod vlivem drog

  

Policisté odhalili v sobotu 23. listopadu v Jemnici řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog.
Po jedenácté hodině dopoledne jel s vozidlem Mazda po ulici Na Podolí. Automobil policisté
zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u čtyřiatřicetiletého muže negativní, test na
zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test byl u něho pozitivní na amfetamin. Policisté
řidiči zakázali pokračovat v další jízdě a podrobil se lékařskému vyšetření, při kterém mu byl
odebrán biologický materiál. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který
policisté šetří. 

  

Jana Kroutilová

  

 2 / 2


