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Případy z Milínska
Šestašedesátiletý motorista dostatečně nezajistil automobil proti pohybu a ten se samovolně
rozjel. Následně narazil zadní částí do vzrostlého stromu. Způsobená škoda byla stanovena na
40 tisíc korun. Nehoda se stala dne 17. října v Milíně.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat 30letý řidič, kterého policisté
zastavili dne 20. října v katastru obce Vrančice. Muž u sebe neměl doklady a navíc měl
v dechu přes dvě promile alkoholu.
Na pozemek rekreační chaty v Milíně vnikl v době od 13. do 25. října neznámý zloděj.
Následně zde zcizil dřevěnou udírnu v hodnotě čtyř tisíc korun.
V době od 20. do 26. října se nezjištěný nenechavec vloupal do chalupy v obci Dolní Líšnice,
z ní nakonec nic neukradl. Z kolny si však odnesl nářadí v hodnotě 8,5 tisíce korun.
Přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se dopustil 44letý motorista. Policejní hlídka ho
kontrolovala dne 27. října v dopoledních hodinách u obce Jablonná. V dechu mu policisté
naměřili 1,33 promile alkoholu.
Fotopast v hodnotě téměř deseti tisíc korun odcizil někdy mezi 12. a 14. listopadem zatím
nezjištěný pachatel. Vzal ji v lesním prostoru v katastru obce Bohostice.
Opilý řidič
Uvedeného činu se měl dopustit i 19letý mladík, který v neděli krátce po půlnoci havaroval
v katastru obce Kozárovice. S osobním automobilem dostal smyk, poté vyjel vpravo do
lesního porostu, kde narazil do pařezu a vůz se pak převrátil na střechu. Dva spolujedoucí
utrpěli poranění lehčího charakteru. Provedená dechová zkouška u šoféra vykázala 1,1
promile alkoholu. Vzniklá škoda byla stanovena na 40 tisíc korun.
Krádež BMW
Zatím nezjištěný zloděj odcizil dne 3. listopadu mezi 15:00 a 16:30 hodin zaparkované
vozidlo značky BMW 325 šedé barvy, r. z. 2SP 1339. Jeho hodnota činí 150 tisíc korun. Ke
krádeži došlo v obci Rtišovice na Milínsku u lesní cesty. Po automobilu bylo vyhlášeno
celostátní pátrání.
Nehoda motorkářů
Dne 27. září došlo ve večerních hodinách na silnici I/4 v katastru obce Těchařovice k nehodě
motorkáře. Jednačtyřicetiletý motocyklista zřejmě nedodržel bezpečností vzdálenost a narazil
do motorky před sebou, jejíž řidič zastavil za kolonou vozidel. Tento motocykl byl pak
nárazem odhozen na vůz, který stál před ním. Viník nehody byl převezen do nemocnice
s lehkým zraněním. Hmotná škoda byla vyčíslena na 95 tisíc korun.
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