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Případ únosu dítěte

  

Třebíčským kriminalistům se podařilo rychle a hlavně úspěšně zakončit řešení závažného a
spletitého případu. Jen těžko pochopitelné je, že podezřelý muž odvezl rodičům roční dítě do
jiného kraje, nechal jej u své přítelkyně, místo, kde jsou, tajil a odmítal holčičku vydat. Dítě se
policistům podařilo vypátrat, je v pořádku. Podezřelého muže a ženu kriminalisté zadrželi, jsou
obviněni ze spáchání trestného činu.
Minulý týden přijali policisté oznámení od ženy, které nebylo umožněno převzetí dítěte. Na
místo
vyjeli policisté provést šetření. Zjistili, že žena je blízkou příbuznou dítěte a má jej svěřené do
péče
na základě rozhodnutí soudu. Z dalšího šetření vyplynulo, že dítě není ani u svých rodičů a
nejsou
k dispozici informace, kde se holčička aktuálně nachází.

      

Třebíčští kriminalisté začali ve spolupráci s policisty obvodních oddělení okamžitě jednat,
zjišťovali okolnosti ,
které této situaci předcházely
,
a činili veškeré kroky pro vypátrání dítěte. V krátké době zjistili, že od rodičů odvezl dítě muž,
se
kterým se znali, kde jsou, ale sami nevěděli. Do spolupráce se zapojili také policisté z Jihočesk
ého
kraje. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu kriminalisté zadrželi a směřoval
na
policejní oddělení. Precizním prověřováním kriminalisté zjistili, že holčičku má u sebe přítelkyně
podezřelého muže a pobývají spolu v ubytovacím zařízení, kam je muž předtím odvezl. Dítě i
ženu
kriminalisté nalezli. Holčička byla v pořádku, převzala si ji do péče oprávněná osoba.
Podezřelou
ženu policisté odvezli na oddělení policie k provedení nezbytných úkonů.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadrženého muže z Jihočeského kraje a podezřelé ženy
z Pardubického kraje. „Čtyřiatřicetiletý muž a třicetiletá žena byli obviněni z přečinu únosu dítě
te
spáchaného ve spolupachatelství,“ řekla mjr. Mgr. Miluše Vostalová, zástupkyně vedoucího
oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán.
Muž a žena jsou obviněni z toho, že odvezli od rodičů jejich dceru, kterou poté ukryli, a odmítali
ji
odevzdat oprávněným osobám, prarodičům. Zamezili jim tak opatrování o dítě, které jim bylo
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svěřené do péče na základě rozhodnutí soudu. Při získání dítěte využil obviněný muž vztahů,
které
s jeho rodiči měl, své dominance a přesvědčivosti. Když mu dítě svěřili, odvezl jej, rodičům ale
neřekl kam.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody
až
na tři roky.

  

Opilí řidiči
Ve středu 28. září zastavili policisté v Třebíči kolem desáté hodiny dopoledne vozidlo Škoda, je
hož
řidič jel po ulici Sv. Čecha. U osmatřicetiletého muže provedli dechovou zkoušku a naměřili mu
hodnotu 1,27 promile alkoholu. Opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu ještě vyšší. Testu
na
zjištění ovlivnění návykovou látkou se bezdůvodně odmítl podrobit a dopustil se tak
přestupkového
jednání na úseku dopravy. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu pokračovat v
další
jízdě. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
případ
policisté prověřují.
Dalšího opilého řidiče odhalili policisté ve středu 28. září v obci Římov. Před desátou hodinou
dopoledne jel sedmatřicetiletý muž s automobilem Ford ve směru na Bítovánky, policisté vozidl
u
naměřili rychlost 69 kilometrů za hodinu. Automobil zastavili a provedli kontrolu. U řidiče
naměřili
při dechové zkoušce hodnotu 1,75 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho byla ještě
vyšší.
Muž přišel o řidičský průkaz a v další jízdě již nesměl pokračovat. Policisté zahájili úkony
trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ dál
e
prověřují. Muž je podezřelý také ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy

  

  

Jana Kroutilová
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