Akce ZÁMEK 2
MĚLNICKO - V sobotu 25. srpna 2018 v odpoledních a nočních hodinách provedli policisté
Obvodního oddělení Mělník další dopravně preventivní akci pod názvem Zámek 2. Na
příjezdových cestách hlídkovala desítka policistů.
Dopravně bezpečnostní opatření bylo zaměřeno zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek, na dodržování obecně platných ustanovení
zákona o provozu na pozemních komunikacích účastníky silničního provozu, na pátrání po
hledaných osobách a odcizených věcech.
Akce samotná začala úderem 16. hodny, kdy policejní hlídky kontrolovaly řidiče na všech
příjezdových komunikacích, zejména při výjezdu z města.
Odhalily téměř čtyřicítku deliktů. Některé z nich vyřešily na místě udělením pokuty v příkazním
řízení, další předaly po provedení všech potřebných úkonů k vyřešení příslušným správním
orgánům.
Ve městě řešily desítku řidičů, kteří špatně zaparkovali, odhalily tři osoby, jež u sebe držely drogu.
Nejčastějším prohřeškem v dopravě byl špatný technický stav vozu, několik řidičů a spolujezdců
nepoužilo při jízdě bezpečnostní pásy. Rovněž se našli řidiči, kteří neměli v pořádku povinnou
výbavu nebo nepředložili všechny doklady potřebné pro řízení a provoz. Jeden z kontrolovaných
řídil pod vlivem alkoholu. Jedna řidička řídila, ač měla vysloven platný zákaz řízení pro všechny
skupiny motorových vozidel. Dopustila se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání.
Ve večerních hodinách provedli policisté kontrolu na diskotéce v Liblicích. Zde se zaměřili na
prodej a podávání alkoholu mladistvým. Pozitivní je, že nezjistili jakékoliv porušení zákona.
Kolem 23. hodiny bylo oznámeno vloupání do rodinného domu v Mělníku- Mlazice. Všechny hlídky
byly okamžitě v pohotovosti. Tři pachatelé, kteří byli vyrušeni osobou spící v domě, se na místě po
příjezdu jedné z hlídek již nenacházeli. Okamžitě dle popisu mužů a jejich vozidla začala pátrací
akce. Do pár minut byli všichni podezřelí zadrženi jen kousek od spáchání krádeže v ujíždějícím
vozidle. Policisté tři muže ve věku 44, 41 a 34 let zadrželi a převezli na policejní služebnu. V
ranních hodinách dne 27. srpna 2018 po provedení všech potřebných úkonů a shromáždění
důkazů jim sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu porušování
domovní svobody, poškození cizí věci a krádež ve spolupachatelství. Na všechny tři podal státní
zástupce návrh na vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v Mělníku návrhu vyhověl a podezřelí
putovali od soudního jednání rovnou do vazební věznice v Litoměřicích.
Podobné akce v teritoriu Obvodního oddělení Mělník budou pokračovat i v nadcházejícím období.

