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Při krádeži byl přistižen
Ze spáchání trestného činu je podezřelý jednačtyřicetiletý muž, který se v Třebíči dopustil
krádeže.
Jedná se o recidivistu, v minulosti byl za majetkovou trestnou činnosti již opakovaně soudně
trestán a brány věznice opustil na začátku letošního roku. Přesto ve čtvrtek 15. září v
obchodním
domě na ulici M. Majerové a odcizil po šesté hodině večer zboží za bezmála dva tisíce korun.
Věci
ukládal do nákupního košíku a poté vyšel z prodejny vstupním prostorem. Bez zaplacení
směřoval ven, muže ale zastavil pracovník obchodu a na místo byli přivoláni policisté. U
podezřelého mužeprovedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,4 promile
alkoholu. Odcizené zbožímuž vydal. Policisté ho zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou
stanici k vystřízlivění. Muž jepodezřelý ze spáchání přečinu krádeže, případ policisté prověřují.

  

Cyklista byl pod vlivem alkoholu
V pátek 16. září před druhou hodinou v noci jel v Třebíči po ulici Brněnská třiadvacetiletý muž
na
jízdním kole. Cyklista neměl za snížené viditelnosti na kole rozsvícené stanovené osvětlení.

      

Policisté ho zastavili a provedli kontrolu. Při dechové zkoušce muži naměřili hodnotu 1,3 promile
alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu ještě vyšší. Policisté opilému cyklistovi
další jízdu zakázali. Muž je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy,
případ policisté šetří.

  

  

Opilá žena
Ve čtvrtek 15. září přijali policisté po šesté hodině večer oznámení, že u obce na Hrotovicku leží
na
louce zjevně opilá žena. Na místo vyjeli policisté situaci prověřit. Zjistili, že je třicetiletá žena
v pořádku, při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 3,18 promile alkoholu. Opilou ženu
zajistili a odvezli ji na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

  

 1 / 2



Stíny 18. září
Neděle, 18 Září 2022 14:50 - Aktualizováno Úterý, 20 Září 2022 21:25

Mměl přes tři promile alkoholu
Ve čtvrtek 15. září zasahovali policisté před sedmou hodinou večer v obci na Jemnicku, kde
opilý
muž napadal obyvatele rodinného domu. Byl značně agresivní, vulgární a hrozil i fyzický útok.
Přivolaní policisté opilého muže zajistili. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 3,42 promile
alkoholu. Opilého šestatřicetiletého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k
vystřízlivění.
Je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.

  

Jana Kroutilová
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