Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Oddělení tisku a prevence
6. březen 2019
Řidiči měli kolem dvou promile
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat 50letá řidička, kterou
policisté dne 5. března odpoledne zastavili v Milíně. Provedená dechová zkouška u ní
vykázala téměř dvě promile alkoholu. Další jízda byla ženě zakázána. Dokonce přes dvě
promile měl 43letý motorista. Policejní hlídka ho kontrolovala dne 3. března brzy ráno v
Březnici.
Vykradené auto a chata
Škodu ve výši 90 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který se během noci z 2. na 3.
března vloupal do vozidla, které bylo zaparkované před domem v Chrašticích. Z vnitřních
prostor odcizil různé nářadí výše uvedené hodnoty.
Zatím nezjištěný zloděj se vloupal někdy v době od 16. února do 9. března do rekreační chaty
u obce Klučenice. Nejdříve poničil plot a následně vstupní dveře do objektu. Z obývacího
pokoje poté odcizil televizor, jehož hodnota činí deset tisíc korun. Poškozením způsobil další
škodu, která činila čtyři tisíce korun.
Těžkým zraněním skončila dopravní nehoda, která se stala dne 10. března v nočních hodinách
v katastru obce Solenice. Řidič osobního vozidla přejel do protisměru, kde narazil do levé
přední části protijedoucího auta. Jeho řidiče následně převezla sanitka do nemocnice. Hmotná
škoda byla stanovena na 120 tisíc korun.
1. duben 2019
Odcizená motorka
V neděli další oznamovatel telefonicky nahlásil, že mu kdosi odcizil někdy od října loňského
roku do současné doby neregistrovaný motocykl ČZ 150c černé barvy z roku 1952, jehož
hodnotu odhadl na 20 tisíc korun. Stroj se nacházel v půdních prostorách nad garáží v jedné
obci na Milínsku.
Pět vloupání do rekreačních objektů
Během víkendu bylo oznámeno pět vloupání do rekreačních objektů. S příchodem teplého
počasí se do nich majitelé po zimě vrací a někteří zjišťují, že tam měli nezvanou návštěvu.
V období od listopadu loňského roku do 31. března letošního roku vnikl zatím nezjištěný
pachatel do chaty u Milešova, snědl zde pouze dvě pytlíkové polévky. Rozbitím okna však
způsobil škodu ve výši jednoho tisíce korun. Škodu téměř pěti tisíc korun zavinil zloděj, který
v době od 23. do 30. března ukradl dalekohled z objektu u Vrančic, navíc tu poškodil plastový
stůl. Na Milínsku ještě jakýsi nenechavec zavítal na pozemek chalupy u Dolní Líšnice. Odnesl
si odtud mezi 26. a 29. březnem gola sadu, kompresor, benzínovou a elektrickou pilu. Majiteli
vznikla škoda ve výši 22 tisíc korun.
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