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Při krádeži byl přistižen

  

V pondělí 19. září byli policisté po deváté hodině večer přivoláni do třebíčského obchodního
domu,
kde byl při krádeži přistižen dvaačtyřicetiletý muž. Policisté zjistili, že se jedná o recidivistu,
který
byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již opakovaně soudně trestán. Naposledy byl za
krádež odsouzen v létě. Přesto muž přišel do obchodního domu na ulici Znojemská a odcizil
zboží
v hodnotě za necelý jeden a půl tisíce korun. Parfém, alkohol, několik čokolád a konzervy vzal a
prošel prostorem pokladen, aniž by zaplatil. Muže zastavil pracovník ostrahy a na místo byli
přivoláni policisté. Podezřelého muže odvezli na policejní oddělení a sdělili mu podezření ze
spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Havárie vozidla

  

V pondělí 19. září jel po šesté hodině ráno řidič vozidla Škoda Octavia ve směru od obce Nová
Ves na Třebíč. Vyjel mimo komunikaci, kde s automobilem narazil do stromu.

      

Při dopravní nehodě se dvacetiletý řidič zranil a zdravotnickou záchrannou službou byl
transportován do třebíčské
nemocnice. Místo havárie policisté ohledali a zadokumentovali. Požití alkoholu u řidiče
dechovou
zkouškou vyloučili. Na vozidle vznikla předběžně vyčíslená škoda za sto tisíc korun. Dopravní
nehodu policisté šetří.

  

  

Řidič je podezřelý z trestného činu
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V neděli 18. září zastavovali policisté v Třebíči po desáté hodině dopoledne vozidlo Renault
Megane jedoucí z ulice Táborská, které chtěli zkontrolovat. Řidič zastavil, okamžitě ale
z automobilu vystoupil a utíkal pryč. Policisté muže dostihli, zajistili a odvedli ho zpět k vozidlu.
Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže z Opavska, který řídit nesmí. Má totiž uložený soudem
trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška u něho
byla negativní. Policisté muži další jízdu zakázali. Řidiče odvezli na oddělení policie k provedení
nezbytných úkonů. Muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Jana Kroutilová
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