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Případy z Milínska
Dne 21. srpna navečer jela přes katastr obce Milín 33letá motoristka. Při silniční kontrole
příslušníci policie zjistili, že má platný zákaz řízení až do příštího roku. Nyní se bude žena
zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Policejní hlídka zastavila dne 24. srpna po druhé hodině ranní u obce Lazsko 30letého řidiče.
Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Na displeji přístroje se
objevila hodnota 1,6 promile alkoholu. Svým jednáním se dotyčný dopustil přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Snažil se hlídce ujet a pak utéct
Policisté dne 2. září sdělili podezření z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku 29letému a 39letému muži. Ze soboty na neděli oba přijeli
do Sedlčan, kde se násilím dostali do zaparkovaného osobního vozidla. Odcizili z něj
notebook, digitální fotoaparát, tablet a firemní dokumentaci, vše v hodnotě 36 tisíc korun.
Následně odjeli do kempu v katastrálním území Milešov, kde vnikli do předstanu před
karavanem a vzali ze stolu peněženku se čtyřmi tisíci korunami, platební kartou a s doklady.
Policejní hlídka na muže jedoucí ve vozidle značky Audi náhodou „narazila“ v neděli
v ranních hodinách kousek nad Trhovkami a rozhodla se auto zastavit, protože jeho řidič,
mladší z nich, nebyl připoután. Motorista nejdříve téměř zastavil, náhle se však rozjel velmi
vysokou rychlostí a začal ujíždět směrem na Klenovice. Pár metrů za touto obcí prudce
zastavil v protisměru a dal se na útěk směrem do pole. Policisté ho pronásledovali, použili
zákonné výzvy a také hrozbu namířenou střelnou zbraní, až poté si dotyčný lehl na zem.
Následně u něj provedený test vykázal přítomnost metamfetaminu a navíc se ukázalo, že
dotyčný nevlastní řidičské oprávnění. Jeho spolujezdec během jízdy odhodil tašku
s kradenými věcmi do zahrady a další odcizené věci se pokusil uschovat v místě zastavení.
Nyní oběma mužům za výše uvedené činy hrozí šest měsíců až tři roky pobytu za zdmi
věznice.
Přes čtyři sta řidičů pod vlivem
Pokuta až 20 tisíc korun a zákaz řízení až na dobu jednoho roku hrozí řidiči, kterého zastavili
policisté při silniční kontrole dne 6. září v nočních hodinách u Bohostic. Dechová zkouška u
něj vykázala 0,47 promile. Na autě byla navíc propadlá technická prohlídka.
Od začátku roku odhalili příslušníci policie na Příbramsku přes 400 motoristů pod vlivem
návykových látek, z tohoto téměř třetina byla pod vlivem drog.

Vážná dopravní nehoda
Tragická nehoda se odehrála v neděli 8. září po páté hodině ranní na silnici I/4 v katastru obce
Chraštice. Osmapadesátiletý řidič osobního vozidla se zde střetl s mužem ležícím na vozovce.
I přes veškerou snahu záchranářů chodec svým zraněním podlehl. U motoristy byla
přítomnost alkoholu dechovou zkouškou vyloučena. Přesné příčiny nehody jsou nyní
předmětem dalšího šetření.
Odcizený člun
Škodu ve výši 25 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který odcizil někdy mezi 8. a
10. zářím gumový nafukovací člun značky RAY 500 spolu s namontovaným motorem značky
Yamaha. Člun se nacházel v zátoce nádrže Orlík, a to v katastru obce Kozárovice.
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