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Těžká dopravní nehoda

  

V neděli 18. srpna došlo před pátou hodinou večer na silnici první třídy číslo 23 v katastru obce
Markvartice ke střetu dvou vozidel. Při dopravní nehodě došlo ke zranění celkem sedmi osob,
jeden ze zraněných byl transportován letecky do brněnské nemocnice, ostatní byli převezeni do
nemocnice v Třebíči.  Po nehodě byla komunikace zcela neprůjezdná, na místě stále zasahují
složky integrovaného záchranného systému. Policisté dopravu odklánění na objízdnou trasu,
která vede přes Čechočovice a Rokytnici nad Rokytnou. 
 Dopravní nehodu policisté šetří. 

  

Řízení přes uložený zákaz, řidiči byli navíc pod vlivem alkoholu

  

  

Policisté na Třebíčsku odhalili v pátek dva řidiče, kteří usedli za volant, i když to mají zakázané
a navíc byli pod vlivem alkoholu. Jednoho z řidičů zastavili v Moravských Budějovicích a
druhého v Jemnici. Oba muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu a přestupku.

      

  

V prvním případě se jednalo o sedmačtyřicetiletého muže z Třebíčska, který má od loňského
léta uložen rozhodnutí soudu mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech
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motorových vozidel, a to až do začátku roku 2020. Přesto muž v pátek 16. srpna usedl za volant
vozidla Toyota Corolla a po čtvrté hodině odpoledne ho policisté zastavili v Moravských
Budějovicích na ulici Husova. Kromě toho, že policisté zjistili, že řídí přes uložený zákaz,
naměřili řidiči při provedené dechové zkoušce hodnotu 0,6 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu
u něho ukázala také opakovaná zkouška. Policisté řidiči zakázali pokračovat v další jízdě. Muž
je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a dále přestupku na
úseku dopravy.

  

Obdobně na tom byl sedmatřicetiletý muž z Jindřichohradecka, kterého policisté v pátek
zastavili v Jemnici. Po osmé hodině večer jel s automobilem Opel Zafira po ulici Na Podolí.
Policisté při kontrole zjistili, že má řidič na dva roky soudem uložený zákaz řízení všech
motorových vozidel. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 0,25 promile alkoholu.
Opakované zkoušky u něho vykázaly hodnoty vyšší. Také tento řidič je podezřelý ze spáchání
trestného činu a přestupku.

  

Oba případy policisté prověřují.

  

Při havárii se motocyklista zranil

  

V sobotu 17. srpna jel po druhé hodině odpoledne po silnici v katastru obce Přešovice
dvaašedesátiletý řidič motocyklu Riya ve směru na Rouchovany. Při projíždění zatáčky vyjel s
motocyklem mimo komunikaci, kde havaroval v silničním příkopu. Při havárii utrpěl motocyklista
zranění a byl zdravotnickou záchrannou službou letecky transportován do brněnské nemocnice.
Místo dopravní nehody policisté ohledali. Na motocyklu vznikla škoda přibližně dvacet tisíc
korun. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili. Příčinu a
okolnosti nehody policisté šetří.

  

Jana Kroutilová
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