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Vypátrání hledaného 

  

Ve čtvrtek 24. listopadu byli  policisté v Třebíči před pátou hodinou odpoledne přivoláni do 
obchodního domu, kde byl muž přistižen při krádeži zboží za necelých 500  korun. Vzal alkohol
a uzeniny a snažil se odejít z prodejny bez  zaplacení. Na místo vyjeli policisté a zjistili, že se
jedná o  dvaatřicetiletého muže z Prahy, po kterém bylo vyhlášeno celostátní  pátrání. Na muže
byl vydán na jaře příkaz k zatčení a dále byl na něho  vydán souhlas se zadržením. Policisté
hledaného muže zadrželi a následně  ho odvezli k provedení příslušných úkonů. Odcizením
zboží v obchodním  domě se dopustil přestupku proti majetku.

  

Pomohli starší ženě 

  

Ve  čtvrtek 24. listopadu přijali policisté před pátou hodinou odpoledne  oznámení o
pohřešování seniorky, o kterou měli strach její blízcí.  Zdravotní stav ženy jí neumožňuje
bezproblémový pohyb, přesto nebyla v  místě bydliště ani v okolí. Blízcí začali po seniorce
okamžitě sami  pátrat, když ale vyčerpali všechny svoje možnosti, obrátili se na  policii. Do obce
nedaleko Okříšek policisté vyjeli a začali ženu  společně s jejími blízkými v lokalitě hledat.
Seniorku v krátké době  nalezli. Ležela v prostoru lesa za obcí a nemohla sama vstát. Žena byla
 při vědomí, byla ale podchlazená a dezorientovaná. Policisté poskytli  seniorce potřebnou péči
a následně ji zdravotnická záchranná služba  odvezla do nemocnice.

      

Opilého policisté zajistili 

  

Ve  čtvrtek 24. listopadu byli policisté v Náměšti nad Oslavou před třetí  hodinou odpoledne
přivoláni na ulici Žerotínova, kde ležel na chodníku  muž. Policisté zjistili, že se jedná o
šestašedesátiletého značně  opilého muže, byl v pořádku, ale vzhledem ke chladnému počasí
ohrožoval  svůj život a zdraví. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu  2,2 promile
alkoholu. Muže zajistili a odvezli ho na protialkoholní  záchytnou stanici k vystřízlivění.

  

Je podezřelá z přestupků 
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Ve  čtvrtek 24. listopadu zastavili policisté v Třebíči před desátou  hodinou večer řidičku vozidla
Ford Focus, která jela ve směru k ulici  Sucheniova. Řidičský průkaz žena nepředložila. Vozidlo
nemělo platnou  technickou kontrolu, která skončila na začátku minulého roku, dále  řidička
nepředložila osvědčení o registraci vozidla. Dechová zkouška  byla u ženy negativní, testu na
zjištění ovlivnění návykovou látkou se  bezdůvodně odmítla podrobit, stejně jako lékařskému
vyšetření. Další  jízdu jí policisté zakázali. Třiatřicetiletá žena je podezřelá ze  spáchání
závažného přestupkového jednání na úseku dopravy.

  

Jana Kroutilová
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