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Výzva případným svědkům nehody

  

Policisté z dopravního inspektorátu Třebíč prověřují okolnosti dopravní nehody, která se stala
21. března v době kolem 13:40 hodin v Náměšti nad Oslavou na ulici Třebíčská na vyznačeném
přechodu pro chodce. Policisté se obracejí na případné svědky dopravní nehody, především
kvůli ztotožnění neznámého vozidla šedostříbrné barvy, které mělo na dopravní nehodě přímou
účast. 

  

Dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 21. března ve 13:40 hodin v Náměšti nad Oslavou na ulici
Třebíčská před domem č.p. 352. Nezletilá chodkyně vstoupila na vyznačený přechod pro
chodce těsně před přijíždějící vozidlo jedoucí ve směru jízdy od středu města Náměšť nad
Oslavou směrem k obci Vladislav. Došlo ke kontaktu chodkyně s přední částí vozidla. Po
kontaktu vozidlo zastavilo za přechodem pro chodce a nezletilá chodkyně pokračovala v chůzi
směrem do centra Náměště nad Oslavou, aniž by řidiče vozidla kontaktovala. 

      

Poté ale za doprovodu rodičů vyhledala lékařské ošetření ve zdravotnickém zařízení v Třebíči.
Podle prvotních informací na nehodě mělo mít účast osobní vozidlo šedostříbrné barvy zatím
nezjištěného typu a nezjištěné registrační značky, které řídil starší muž a na předním sedadle
vozidla spolujezdce seděla starší žena. Policisté po řidiči a vozidle pátrají a uvítali by, kdyby se
jim sám přihlásil. V této souvislosti se obracejí o pomoc na případné svědky nehody, aby se se
svým svědectvím obrátili na linku tísňového volání 158 nebo přímo na dopravní inspektorát v
Třebíči na telefonní číslo 974 277 251, případně na e-mail: krpkvy.v.vuotr.di.sekret@pcr.cz .

  

  

Mladý násilník skončil ve vazební věznici
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Do vazební věznice směřoval agresivní mladík, který v Třebíči napadl a zranil jiného muže. Po
útoku ještě při cestě na protialkoholní záchytnou stanici poškodil policejní vozidlo. Policejní
komisař zahájil trestní stíhání mladého muže, který byl obviněn ze spáchání dvou trestných
činů. Jedná se o recidivistu, který byl i přes svůj nízký věk již čtyřikrát soudně trestán.

  

Případ pro třebíčské policisty začal, když byli ve středu 20. března před třetí hodinou odpoledne
přivoláni na Komenského náměstí, kde došlo dle přijatého oznámení k fyzickému napadení. Na
místo vyjeli také strážníci městské policie. Po příjezdu nejprve učinili opatření, aby již nemohlo
docházet k dalšímu násilnému jednání. Před restauračním podnikem se nacházeli dva muži,
oba byli pod vlivem alkoholu. Jeden z nich, šestatřicetiletý muž, měl zranění v oblasti hlavy.
Byla proto přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže odvezla na ošetření do
nemocnice, při čemž zdravotníkům v zájmu zajištění bezpečnosti asistovali strážníci. 

  

Podezřelého devatenáctiletého mladíka policisté zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili
hodnotu přes jedno promile alkoholu. Odmítal spolupracovat, aktivně kladl odpor, choval se
agresivně a vulgárně, při převozu na protialkoholní záchytnou stanici poškodil interiér
policejního vozidla. Způsobil tak předběžně vyčíslenou škodu necelých pět tisíc korun. Po
vystřízlivění policisté podezřelého muže eskortovali přímo do policejní cely. 

  

Prověřování násilného trestného činu převzali třebíčští kriminalisté, kteří ve spolupráci s
policisty obvodního oddělení Třebíč shromáždili důkazy. Policejní komisař zahájil trestní stíhání
mladíka. „Devatenáctiletý muž z Třebíčska byl obviněn z přečinu ublížení na zdraví spáchaného
ve stádiu pokusu a dále přečinu výtržnictví,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení
obecné kriminality . Jak dále dodal, obviněný
muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, přitom vloni hned dvakrát.
V obou případech s jednalo mimo jiné i o výtržnictví, odsouzen byl k podmíněnému trestu
odnětí svobody a zkušební doba mu končí až na konci roku 2021. Poslední odsuzující rozsudek
si vyslechl ani ne před půl rokem a navíc je aktuálně vyšetřován v souvislosti s další jinou
trestnou činností.

  

Muž byl obviněn z toho, že ve středu 20. března v Třebíči na Komenského náměstí po
předchozí slovní rozepři napadl na ulici před restauračním zařízením šestatřicetiletého muže,
kterého opakovaně udeřil pěstí do oblasti hlavy a dále ho kopal.

  

Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného
muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a poté policisté devatenáctileté
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ho  muže
eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze
uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

  

Policisté dále šetří také poškození vozidla, které devatenáctiletý mladík způsobil. V současné
době případ šetří jako přestupek proti majetku.

  

Jana Kroutilová
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