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Řízení přes uložený zákaz

  

V sobotu 31. srpna zastavili policisté kolem deváté hodiny dopoledne v Želetavě motocykl
Aprilia a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem je muž, který řídit vozidla nesmí. Od letošního jara
má totiž rozhodnutím městského úřadu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
všech motorových vozidel, který by mu za necelé dva týdny skončil. Dechová zkouška u něho
byla negativní. Při kontrole motocyklu policisté zjistili, že je na něm umístěna jiná registrační
značka. V další jízdě již řidič nesměl pokračovat. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí, který policisté prověřují. Dále se řidič dopustil dopravního
přestupku, také ten policisté šetří.

  

Šestadvacetiletý muž z Pelhřimovska si nic nedělal ze zákazu řízení, který mu byl uložen na
základě rozhodnutí městského úřadu v polovině letošního srpna. Řídit automobily nesmí až do
léta roku 2020, přesto v sobotu 31. srpna usedl za volant vozidla Škoda Octavia a jel ve směru
od Bítova do obce Police, kde ho zastavili policisté. 

      

Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté
prověřují.

  

  

Řidiči pod vlivem alkoholu

  

V pátek 30. srpna odhalili policisté v Moravských Budějovicích řidiče, který usedl za volant pod
vlivem alkoholu. Kolem půl desáté dopoledne jel s vozidlem Peugeot ve směru od náměstí ČSA
na ulici Husova, kde ho zastavila policejní hlídka. Policisté provedli u jednapadesátiletého muže
z Jindřichohradecka dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,47 promile alkoholu.
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Opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu vyšší a požití alkoholu před jízdou řidič i přiznal.
Další jízdu mu policisté zakázali a na místě muži zadrželi řidičský průkaz. Je podezřelý ze
spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté dále šetří.

  

Další dva opilí řidiči byli odhaleni v neděli 1. září ve večerních hodinách v Želetavě a Třebíči.
Prvnímu z nich, třicetiletému řidiči vozidla BMW, policisté při dechové zkoušce naměřili přes
jedno promile alkoholu. Druhému muži, který jel s automobilem Fiat Stilo v Třebíči po ulici
Riegrova, naměřili strážníci hodnotu 1,24 promile alkoholu v dechu. Řidič fiatu navíc řídil, i když
má uložený zákaz řízení všech vozidel a řidičský průkaz nikdy nevlastnil. Oba muži jsou
podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, druhý z nich navíc
ještě z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

  

Jana Kroutilová
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