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Případy z Milínska
Na silnici I/4 v katastru obce Vrančice havaroval dne 20. května 49letý řidič. Zřejmě vlivem
mikrospánku najel na krajnici a poté ve snaze srovnat auto, dostal na mokré vozovce smyk,
následně přejel do protisměru, kde narazil do silničního příkopu. Jeho spolujezdec utrpěl
lehké zranění. Hmotná škoda byla stanovena na 150 tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 18. května v nočních hodinách v obci Krásná Hora nad Vltavou
29letého řidiče. Dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota
2,23 promile alkoholu. Muži byl zadržen řidičský průkaz a bude se zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
3. květen 2019
Ve večerních hodinách přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o slovním a fyzickém
napadení v restauraci v jedné obci na Milínsku, kterého se měl dopustit 26letý muž vůči
obsluze. Po příjezdu na místo u něj hlídka naměřila téměř tři promile alkoholu v dechu. Muže
zklidnila, poučila a poslala domů. Dotyčný se však na místo později vrátil, kopal do dveří
restaurace a vyhrožoval násilím. Policisté přijeli na místo znovu a tentokrát ho eskortovali do
policejní cely.
Škodu ve výši 160 tisíc korun způsobil dne 4. května dopoledne řidič autobusu, který při
vyjíždění na benzínové čerpací stanici v katastru obce Milín špatně odhadl vzdálenost, a
narazil do tankovacího stojanu zadní částí dopravního prostředku.
Jiný řidič, tentokrát nákladního vozidla, v odpoledních hodinách zavinil nehodu přímo v obci
Milín. Při couvání zachytil zadní stranou vozu o zaparkovaný osobní automobil. Jak se
následně ukázalo, motorista byl pod vlivem alkoholu. V dechu mu policisté naměřili 3,5
promile. Muž byl ve stavu, že vůbec nevěděl, kde se nachází a co se stalo. Vzniklá škoda byla
v tomto případě ve výši 50 tisíc korun.
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