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Povedená trojice lupičů

  

Policisté prověřují případ vniknutí do zahradní chatky v Třebíči. Ve čtvrtek 2. května byli před
osmou hodinou večer přivoláni na ulici Řípovská, kde se dle přijatého oznámení pohybovala
skupinka podezřelých opilých lidí. Na místě zasahovali také strážníci městské policie.

  

Policisté po příjezdu zjistili, že podezřelými jsou dva muži ve věku sedmačtyřicet a
sedmapadesát let a sedmapadesátiletá žena, u všech provedli dechové zkoušky. Mladší z
mužů měl 3,61 promile alkoholu v dechu, u ženy se naměřená hodnota přiblížila ke třem
promile a druhý muž měl 0,4 promile alkoholu v dechu. Na základě šetření policisté zjistili, že
všichni tři vstoupili na oplocený pozemek, kde jeden z mužů vyrazil vstupní dveře u zahradní
chatky a poté všichni vstoupili dovnitř, kde byli hlídkou zajištěni. Navíc policisté zjistili, že dveře
chatky muž poškodil ještě také na přelomu dubna a května, kdy tím majiteli způsobil škodu
přibližně dva tisíce korun, v tomto případě do vnitřních prostor nevnikl. Oba zajištěné muže i
ženu policisté odvezli na oddělení policie k provedení nezbytných procesních úkonů. Všichni tři
jsou podezřelí ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody, případ policisté dále
prověřují. Prošetřují také poškození dveří chatky, a to pro podezření ze spáchání přestupku
proti majetku.

      

  

Měl přes tři promile alkoholu

  

Ve čtvrtek 2. května přijali policisté po osmé hodině večer na tísňové lince 158 oznámení, že v
Náměšti nad Oslavou leží na ulici Třebíčská bezvládně člověk. Policisté vyjeli na místo situaci
prověřit. V prostoru za prodejnou ležel na zemi muž, který byl v pořádku ale značně opilý.
Policisté u něho provedli dechovou zkoušku a čtyřicetiletému muži z Brněnska naměřili hodnotu
3,28 promile alkoholu. Opilého muže zajistili a po vyšetření lékařem ho odvezli na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému
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pořádku, který policisté šetří.

  

Jana Kroutilová

  

 2 / 2


