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Policisté urazili při hledání odcizeného bagru skoro
sedm kilometrů
Po malém pásovém bagru odstaveném v lesním porostu poblíž obce
Čučice zatoužil v noci zatím neznámý pachatel. Ten stroj v hodnotě
skoro čtyři sta tisíc korun po násilném otevření dveří a poškození spínací skříňky odcizil. Přivolaná policejní hlídka při vyšetřování případu
vyrazila po stopách zanechaných bagrem. I když cesta pachatele s bagrem vedla zčásti po asfaltové cestě, hlídka nakonec po stopách dorazila
na staveniště poblíž Oslavan. Tam byl odcizený stroj nenápadně ukrytý
za skládkou hlíny. Z místa činu na místo nálezu urazili policisté skoro
sedm kilometrů. Přivolaný majitel zjistil na stroji další škody. Především zloděj pravděpodobně zběsilou jízdou poškodil jeden z motorů
pohonu. Škoda se tak vyhoupla na nejméně sedmdesát tisíc korun.

Řidič autobusu nadýchal při kontrole 1,8 promile
Hned na začátku víkendové akce zamřené na alkohol za volantem, prioritně u řidičů autobusů, šokoval policisty ve Znojmě šestačtyřicetiletý
šofér jedoucí na tamní lince. Tomu přístroj při dechové zkoušce ukázal
zarážející hodnotu 1,8 promile. V pátek krátce před sedmou hodinou
ráno měl za sebou odježděných pěkných pár kilometrů. Na silnice totiž vyrazil o dvě hodiny dříve. Policistům sdělil, že předcházející den
vypil sedm jedenáctek a k tomu přidal šest vodek. V autobuse cestovalo v době kontroly deset cestujících. V pondělí brzy ráno pak policisté kontrolovali v Boskovicích třiapadesátiletého řidiče autobusu, který
nadýchal 0,8 promile. Ten se nejdříve vymlouval, potom ale přiznal,
že večer si dal čtyři piva. Třetím šoférem autobusu s pozitivní dechovou zkouškou je čtyřiapadesátiletý muž, kterého kontrolovala hlídka
v pátek v Blansku. Muž nadýchal 0,19 promile. Večer si prý dal čaj se
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slivovicí. V průběhu akce dopravní policisté zjistili vedle trojice autobusáků dalších sedmnáct řidičů pod vlivem alkoholu a tři šoféři se oddali před jízdou účinkům drogy. Policisté navíc zjistili další skoro dvě
stovky přestupků.

Otisky jej prozradily
Řidiče, který se s vozidlem řítil obcí sedmdesátikilometrovou rychlostí, změřili a poté kontrolovali dopravní policisté. Na hlídku začal muž
hned mluvit španělsky a vůbec nechápal, proč jej strážci zákona zastavují. Neustále gestikuloval, že nerozumí česky. Policisté na něj zkoušeli
hovořit německy i anglicky, ale bezvýsledně. Další z možností byla překladatelka ze španělského jazyka, jenže také „bez úspěchu“. Muž kupodivu nerozuměl ani svému rodnému jazyku a do toho na něj dolehly
emoce v podobě hysterického pláče. Jelikož nebylo možné cizince nijak
ztotožnit, došlo na otisky prstů. A bylo to venku. Ze Španěla se vyklubal pětačtyřicetiletý rodilý Čech se zákazem řízení, který mu bude opět
prodloužen.

Řízení vozidla podnapilého řidiče značně unavilo
Na zajímavou dopravní situaci upozornil policii všímavý občan. Před
jednou hodinou ranní si všiml vozidla, které stojí s rozsvícenými světly
v křižovatce na Konečného náměstí. Ostatní projíždějící se tomuto vozidlu museli vyhýbat. Přivolaní policisté na místě zjistili, že uvnitř spí
mladý muž s hlavou opřenou o volant. Když se jim ho po několika marných pokusech podařilo probudit, z jeho chování hned pochopili, že
je značně podnapilý. Nedokázal si totiž ani vzpomenout, odkud vlastně na křižovatku přijel. Čekání na semaforu pro něj bylo tak náročné,
že přitom usnul. Domněnku policistů potvrdila i dechová zkouška, při
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které řidič nadýchal více než 1,2 promile alkoholu. Policisté mladíkovi
na místě zadrželi řidičský průkaz, takže se za volant zřejmě delší dobu
neposadí.

Ujíždějícího řidiče zastavily až výstřely do pneumatik
V noci z pátku na sobotu se rozhodli zkontrolovat policisté v Podivíně
vozidlo, které je předjelo s rozsvícenými dálkovými světly. Řidič však na
signál STOP nezastavil a i se dvěma spolujezdci ve voze agresivní jízdou
pokračoval po dálnici směrem na Brno. Tam už se k jeho pronásledování přidaly další policejní hlídky. Řidič opakovaných výzev k zastavení nedbal a postavený zátaras v Plotní ulici objel. Jeho cesta skončila na
parkovišti u obchodního domu v Tkalcovské ulici. Tam po chvíli zběsilého ježdění zastavil, ovšem když se k vozu přiblížili policisté, tak se
znovu rozjel (a přitom poškodil auto městské policie a zasahující strážník musel uskočit). Policisté vozidlu prostřelili dvě pneumatiky, přesto
stačil řidič ještě čelně narazit do vozidla dálniční policie. Poté byl zpacifikován. Při dalším prověřování kriminalisté zjistili, že řidič byl letos
potrestán za ohrožení pod vlivem návykové látky, přičemž uložený zákaz řízení už jednou porušil a byl za to také odsouzen. Devatenáctiletý
muž byl ještě o víkendu obviněn ze zločinu násilí proti úřední osobě
a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Stíhán je
vazebně, hrozí mu až šestiletý pobyt ve vězení.

Důsledkem zběsilé jízdy osmačtyřicetileté řidičky
vznikla skoro půlmiliónová škoda
Večerní silniční kontrola ve Vojkovicích přinesla židlochovickým policistům dramatickou zápletku. Podezřele jedoucí osobní automobil
BMW na pokyn hlídky nezastavil a začal vysokou rychlostí ujíždět
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směrem do Židlochovic. V tamní Brněnské ulici osmačtyřicetiletá řidička po silnici kličkujícího a nebezpečně jedoucího vozidla při přejezdu zpomalovacího retardéru nezvládla řízení a nabourala do zaparkované Škody Octavia. Kolize ji nepřinutila k zastavení a v bláznivé jízdě
pokračovala. Ve stejné ulici ještě nabourala do odstaveného osobního
automobilu Nissan. Po pár desítkách metrů nebezpečnou jízdu následně zakončila přejezdem trávníku a nárazem do rodinného domu. Alkoholový zápach z úst řidičky, její jen těžce kontrolovaný vrávoravý pohyb
a dvě otevřené lahve vína v autě hlídce napověděly, jaký byl pravděpodobný důvod pokusu o únik. V obličeji krvácivě zraněná řidička dechovou zkoušku na alkohol odmítla s tím, že se podrobí pouze lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Žena
byla agresivní i k zasahujícím záchranářům. Vedle verbálního napadání
se aktivně bránila ošetření tržných ran v obličeji a strhávala si obvazy.
Stejné výpady se opakovaly i při ošetření v nemocnici. Policisté museli
ke zklidnění ženy použít služební pouta. Důsledkem zběsilé jízdy řidičky vznikla na automobilech a domě škoda za skoro půl milionu korun.

Muž středního věku řešil způsobenou nehodu
neobvyklým způsobem
Dvaapadesátiletý řidič osobního vozidla tovární značky Ford Galaxy jel
po silnici ve směru Planá u Českých Budějovic – Litvínovice. Pravděpodobně se plně nevěnoval řízení, nezareagoval na zastavující vozidla
před ním a vzhledem k tomu, že nedodržel bezpečnou vzdálenost, narazil do osobního vozidla Škoda Octavia. Rychlost jeho vozidla zřejmě
byla vyšší, neboť nárazem odhodil nabourané vozidlo na další dvě vozidla jedoucí v koloně. Poté zastavil, a než stačili na místo dojet přivolaní
policisté, bez udání důvodu utíkal směrem k řece Vltavě, kterou přeplaval a zmizel ke krajskému městu. Dopravní policisté nehodu zpracovali
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a havarovaná vozidla nechali odstavit na vedlejší přilehlou plochu podél zmiňované komunikace. V odpoledních hodinách se pravděpodobný viník nehody dostavil na služebnu policistů v Plavské ulici, kde
podal vysvětlení ke svému chování. Dopravní nehoda je řešena pro podezření ze spáchání přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, předběžná škoda na všech vozidlech byla stanovena
na více jak 300 tisíc korun.

Zloděj okradl cyklistku za jízdy, vyklonil se z okna
auta
Drzost zlodějů nezná mezí. Svědčí o tom páteční podvečerní případ, ke
kterému došlo v Dyjské ulici ve Znojmě. Devětašedesátiletá žena jela
na jízdním kole a v zadní části měla v košíku položený batoh. Když ji
předjíždělo osobní auto, jeden spolujezdec se vyklonil z okna a za jízdy
jí batoh z košíku na zadním kole odcizil. Uvnitř měla peněženku s doklady a finanční hotovostí asi čtyři tisíce korun, ale i mobilní telefon
a svazek klíčů. Způsobenou škodu okradená cyklistka vyčíslila na téměř osm tisíc korun.

Na výzvy k zastavení nereagoval a hlídkám ujížděl
Hlídka policie muže stavěla v obci Litvínov kolem desáté hodiny večer.
Muž však na výzvy k zastavení nereagoval. Naopak přidal plyn a policii začal ujíždět z Litvínova. U obce Meziboří muž náhle prudce zastavil a přinutil i policejní vůz k zastavení. Následně zařadil zpětný chod
a prudce nacouval do služebního vozidla, což učinil ještě jednou a poté
z místa vysokou rychlostí ujel. Ujíždějící vozidlo bylo vypátráno další hlídkou u obce Záluží, kde ho hlídka opět vyzývala k zastavení pomocí výstražných zvukových a světelných znamení, což řidič ignoroval
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