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Přes sto řidičů pod vlivem
Od pátku do neděle zastavili policisté na příbramských silnicích čtyři hříšníky. Dne 5. dubna
krátce po půlnoci jel po Dobříši 38letý muž, dechová zkouška u něj byla pozitivní
s výsledkem 1,73 promile alkoholu. Po poledni hlídka kontrolovala v jedné obci na Milínsku
48letého řidiče, při dechové zkoušce se na displeji přístroje objevila hodnota téměř tři
promile.
Následující den projížděl přes Nečín 30letý motorista, který má ještě rok platný zákaz řízení.
Tímto jednáním se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V neděli ráno
příslušníci policie provedli silničního kontrolu u 27letého muže, a to u obce Stará Huť. V jeho
dechu přístroj vykázal hodnotu 1,13 promile alkoholu. Nyní se bude dotyčný zpovídat
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Od začátku roku zjistili policisté na Příbramsku celkem 137 řidičů, kteří byli pod vlivem
návykových látek, z toho 40 jich bylo pod vlivem drog a 25 osob mělo nad jedno promile
alkoholu.
Ukradl sedátka do sprchy
Zatím nezjištěný pachatel vnikl z 5. na 6. dubna do nákladního vozidla, které bylo
zaparkované v Příbrami. Po rozříznutí plachty nákladového prostoru odcizil jedenáct sedátek
do sprchového koutu. Celkem byla vzniklá škoda vyčíslena na 21 tisíc korun.
Zraněný cyklista
Lehkým zraněním cyklisty skončila dopravní nehoda, která se stala v neděli 7. dubna
dopoledne v Březnické ulici v Příbrami. Pětatřicetiletá motoristka měla na kruhovém objezdu
zachytit o řídítka kola jedoucího před ní. Jednašedesátiletý cyklista poté spadl na vozovku a
zranil se. Naštěstí měl muž na hlavě řádně připevněnou ochrannou přilbu. Sanitka ho převezla
do nemocnice k jednorázovému ošetření.

Auto se samo rozjelo
Řádně své vozidlo nezajistil 19letý mladík, který zastavil dne 6. dubna v odpoledních
hodinách na benzínové čerpací stanici na Dobříši. Poté, co se na chvíli vzdálil, auto se
samovolně rozjelo, přejelo přes silnici, následně narazilo do stromu a do oplocení u domu.
Způsobená škoda byla stanovena na 25 tisíc korun.
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