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Krádež kol objasněna 
Policistům se podařilo objasnit vloupání do prodejny, ke kterému došlo přibližně před rokem na
Třebíčsku. K vloupání a krádeži kol stačila pachateli chvilka, zůstala za ním škoda za necelých
700 tisíc korun. Ze spáchání dvou trestných činů je obviněn pětačtyřicetiletý muž, kterému hrozí
až pětiletý pobyt za mřížemi. 
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže z Prahy.
„Pětačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena
větší škoda, a dále přečinu poškození cizí věci,“ řekla mjr. Mgr. Miluše Vostalová, zástupkyně
vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán. 
Případ se odehrál vloni v listopadu v nočních hodinách. Muž přijel do města dodávkovým
vozidlem a zajel k prodejně. Muž je obviněný z toho, že se vloupal do prodejny a odcizil čtyři
elektrokola a dále horské kolo. Odcizená kola skončila během chvíle ve vozidle a muž odjel.
Poškozením dveří prodejny vznikla škoda za více než padesát tisíc korun.

      

Po přijetí oznámení o vloupání zahájili třebíčští kriminalisté prověřování a po pachateli pátrali.
Na základě šetření se jim podařilo dostat na stopu podezřelého muže a následně zahájili jeho
trestní stíhání. Obviněný muž je stíhán na svobodě. Kriminalisté případ dále vyšetřují. Za
trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

  

  

Opilý řidič V pondělí 21. listopadu zastavili policisté řidiče vozidla Hyundai, který jel před
osmou hodinou večer po silnici u obce Červená Hospoda. U devětapadesátiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku a naměřili mu hodnotu 2,5 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u
něho ukázala také opakovaná zkouška. Policisté muži zakázali další jízdu a na místě mu
zadrželi řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, případ policisté prověřují.

  

Opilého muže policisté zajistili 
V úterý 22. listopadu byli policisté v Třebíči před osmou hodinou večer přivoláni na ulici
nedaleko centra města, kde došlo ke krádeži. Situace, kdy zaparkované auto nebylo zamčené,
využil muž, který z vozidla odcizil bundu a utekl. Přivolaní policisté podezřelého muže v lokalitě
vypátrali. Bundu vydal a převzal si ji zpět majitel. Třicetiletý muž byl pod vlivem alkoholu,
policisté mu při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,13 promile. Opilého muže zajistili a odvezli
ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Je podezřelý ze spáchání přestupku proti
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majetku.

  

Jana Kroutilová
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