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Lahví přímo do hlavy

  

Policisté prověřují napadení, ke kterému došlo v sobotu 17. srpna v Třebíči v parku v blízkosti
ulice Račerovická. Na místě došlo nejprve ke konfliktu mezi dvěma podnapilými muži. Po slovní
rozepři jeden z mužů druhého udeřil lahví do hlavy a tím ho zranil. Napadený muž utrpěl
zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Při napadení se zranil i druhý muž, který se
pořezal o střepy z lahve a musel být převezen do nemocnice na ošetření. Policisté provedli u
mužů dechové zkoušky, které byly u obou pozitivní. Jednadvacetiletý muž měl 1,47 promile
alkoholu, napadený sedmačtyřicetiletý muž měl 3,44 promile alkoholu v dechu. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, případ dále
prověřují.

  

  

Řidiči pod vlivem alkoholu

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý čtyřicetiletý muž z Prahy, který řídil v Třebíči vozidlo s
více než dvěma a půl promile alkoholu. 

      

V neděli 18. srpna jel před polednem s automobilem Ford Tranzit ve směru z ulice Rafaelova na
ulici Sucheniova, kde vozidlo zastavili strážníci městské policie. Řidič při kontrole nepředložil
řidičský průkaz. Na místo byli přivoláni policisté. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku,
při které mu naměřili hodnotu 2,64 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také
opakované zkouška a požití alkoholu v průběhu noci řidič přiznal. Muže policisté zajistili a
odvezli ho na oddělení policie. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, který policisté prověřují. Dále se dopustil ještě přestupku.
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Opilý usedl za volant také šestačtyřicetiletý muž z Přerovska, kterého policisté v neděli zastavili
v obci Hartvíkovice. Řidič jel po desáté hodině dopoledne s vozidlem Toyota Yaris. Při dechové
zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 1,21 promile alkoholu. Policisté řidiči zakázali pokračovat
v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání trestného
činu, který policisté prověřují.

  

O řidičský průkaz přišel v neděli také šestačtyřicetiletý muž z Třebíčska. Tohoto řidiče policisté
odhalili v Jemnici, kde jel před jedenáctou hodinou dopoledne s vozidlem po ulici Znojemská ve
směru na Slavíkovice. Řidič měl 0,53 promile alkoholu v dechu a také on popíjel alkoholu v
průběhu noci. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zjištěný přestupek na úseku dopravy
předali k projednání příslušnému správnímu odboru.

  

Jana Kroutilová
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