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Policisté objasnili vloupání do novostavby

  

Policisté objasnili případ krádeže věcí z objektu novostavby v katastru obce Vícenice. V první
polovině dubna se do rodinného domu a dvou stavebních přístavků vloupal pachatel. Odcizil
množství různého nářadí,
kabely, spotřebiče a další věci. Způsobil škodu za přibližně dvacet tisíc korun. Po přijetí
oznámení o krádeži začali policisté případ prověřovat. Na základě šetření se jim podařilo
podezřelého dvaatřicetiletého muže vypátrat. Zajistili i většinu odcizených věcí, které si poté
převzal zpět jejich majitel. Policisté sdělili muži podezření ze spáchání přečinu krádeže, případ
řeší ve zkráceném přípravném řízení.

  

Řidič měl přes dvě promile alkoholu

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý cizinec, kterého policisté přistihli v Třebíči při řízení
vozidla opilého. 

      

V neděli 16. června jel šestadvacetiletý muž po půlnoci s automobilem Audi A6 ve směru od
ulice Sucheniova na ulici Pražská. Vozidlo policisté zastavili a provedli kontrolu. U řidiče při
dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,02 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali pokračovat v další jízdě. Cizinec je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, případ policisté dále prověřují
.

  

  

Muž řídil auto přes uložený zákaz
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Ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý třiadvacetiletý muž
z Třebíčska. Ve čtvrtek 13. června jel s vozidlem po jedné hodině odpoledne v Třebíči ve směru
od ulice Hrotovicka do Lorenzových sadů. Automobil zastavila policejní hlídka a policisté
provedli kontrolu. Řidič nepředložil řidičský průkaz a policisté zjistili, že ho ani nevlastní. Vloni
na podzim mu byl totiž soudem uložený podmínečný trest odnětí svobody se zkušební dobou
až do roku 2021 a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na
dobu dvou let. Test na přítomnost návykových látek a alkohol byl u něho negativní. Další jízdu
policisté řidiči zakázali. Muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu, případ řeší ve
zkráceném přípravném řízení.

  

Jana Kroutilová
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