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Případy z Milínska
Škoda ve výši 640 tisíc korun vznikla při nehodě, která se odehrála dne 11. února odpoledne
na komunikaci I/4 v katastru obce Zalužany. Cizinec převážející devět nových vozidel vjel
s nákladním vozem na krajnici a pak sjel do silničního příkopu, kde horní částí přívěsu narazil
do vzrostlého stromu. Při havárii byla poškozena všechna převážená auta a přívěs. Ke zranění
osob nedošlo.
Na parkovišti benzínové čerpací stanice v katastru obce Milín došlo dne 7. února v nočních
hodinách k dopravní nehodě nákladního vozidla s návěsem. Sedmapadesátiletý řidič na silně
namrzlé vozovce dostal s autem smyk a narazil do zadní části odstaveného přívěsu. Ke
zranění osob nedošlo. Hmotná škoda činila 20 tisíc korun.
Muž se rozhodl hlídce ujet
Policejní hlídka si v sobotu 23. února krátce po jedenácté hodině dopolední všimla na silnici
I/66 u křižovatky Lešetice – Konětopy řidiče, který jel v černém vozidle značky Mercedes
Benz bez rozsvícených světel. Policisté se rozhodli automobil zkontrolovat, zapnuli maják,
rozsvítili nápis STOP a užili zvukový signál k zastavení, motorista však na to reagoval tím
způsobem, že svou jízdu naopak zrychlil a začal ujíždět směrem na Životice a pak na Milešov.
Během velmi rychlé jízdy ohrozil při riskantním předjíždění několik protijedoucích aut, u
obce Kovářov šlo po okraji vozovky dokonce několik chodců, také během zběsilého ujíždění
poškodil policejní vůz, na kterém způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun. Po více než 30 km,
nedaleko obce Orlík nad Vltavou, vozidlo zastavil a příslušníci policie ho nedaleko něj
zadrželi.
Příčiny, proč řidič hlídce ujížděl, jsou nyní předmětem šetření. Dechová zkouška i test na
drogy byl negativní. Kriminalisté 56letému muži sdělili obvinění ze tří trestných činů, z násilí
proti úřední osobě, z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození cizí věci. Za tyto činy
stanovuje trestní zákoník šest měsíců až šest let odnětí svobody. Policisté nyní žádají
ohrožené motoristy nebo chodce, aby se ozvali na linku 158 nebo na telefon 724 128 090.
Dopravně bezpečností akce
Koncem minulého týdne proběhla ve Středočeském kraji dopravně bezpečnostní akce
„TISPOL“, při které se hlídky zaměřily na kontrolu dodržování povinností při provozování
nákladní dopravy, zejména šlo o dodržování bezpečnostní přestávek, manipulaci s tachografy,
přepravu nebezpečných věcí, technický stav vozidel, upevnění nákladu a kontrolu hmotnosti
aut. Během dvou dnů zkontrolovali policisté na Příbramsku 12 nákladních automobilů a
zjistili v sedmi případech nevyhovující technický stav. Jeden přestupek oznamovali
správnímu orgánu, ostatní řešili na místě. Na pokutách vybrali tři tisíce korun.
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