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Koncem fiíjna probûhla nûkolikadenní akce jihomoravsk˘ch dopravních policistÛ
zamûfiená na ãasté prohfie‰ky fiidiãÛ motorov˘ch vozidel. 

Autobusové nádraÏí Blansko – ranní kontrola 22. fiíjna 2018

V pondûlí 22. fiíjna brzy ráno policisté kontro-
lovali v Boskovicích tfiiapadesátiletého fiidiãe 
autobusu, kter˘ nad˘chal 0,8 promile. Ten se nej-
dfiíve vymlouval, potom ale pfiiznal, Ïe veãer si dal
ãtyfii piva. Dal‰ím ‰oférem autobusu s pozitivním
dechovou zkou‰kou je ãtyfiiapadesátilet˘ muÏ,

kterého kontrolovala hlídka v pátek 19. fiíjna
v Blansku. MuÏ nad˘chal 0,19 promile. Veãer si
pr˘ dal ãaj se slivovicí. Policisty ‰okoval ‰estaãty-
fiicetilet˘ ‰ofér autobusu ve Znojmû jedoucí na
tamní lince. Tomu pfiístroj pfii dechové zkou‰ce 
ukázal zaráÏející hodnotu 1,80 promile. V pátek
19. fiíjna krátce pfied sedmou hodinou ráno mûl za
sebou odjeÏdûn˘ch pûkn˘ch pár kilometrÛ. Na sil-
nice totiÏ vyrazil o dvû hodiny dfiíve. PolicistÛm
sdûlil, Ïe pfiedcházející den vypil sedm jedenáctek
a k tomu pfiidal ‰est vodek. V autobuse cestovalo
v dobû kontroly deset cestujících.  

V prÛbûhu akce dopravní policisté zjistili vedle
trojice autobusákÛ dal‰ích sedmnáct fiidiãÛ pod
vlivem alkoholu a tfii ‰oféfii se oddali pfied jízdou
úãinkÛm drogy. Policisté navíc zjistili dal‰í skoro
dvû stovky pfiestupkÛ.

Text: por. Bohumil Malá‰ek
Foto: Renata Kuncová Polická

Z akce dopravních
policistÛ

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov u âerné Hory
odlakování    •    tryskání    •    odrezení    •     Ïíhání

Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
• manipulaãní dûlníky
• dûlníky na obsluhu tryskacího boxu
• smûnové mistry 

Nabízíme:
• zázemí silné firmy pÛsobící ve svém oboru jiÏ více jak 10 let    • zajímavé a motivující ohodnocení
• benefity: dotované stravování, pitn˘ reÏim, u vybran˘ch pozic sluÏební vozidlo

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz: 
• asistentku péãe o zákazníky                            
• administrativní pracovnici v logistice                 
• provozního technika - údrÏbáfie   

BliÏ‰í informace o na‰í spoleãnosti a o námi nabízen˘ch pracovních pozicích najdete na www.atomo.cz, záloÏka volná místa nebo
na tel. ãísle 516 412 635, 775 564 997- pí. NároÏná. Email s Va‰ím Ïivotopisem zasílejte na adresu narozna@atomo.cz

P O Z VÁ N K A
V˘stava Fenomén Igráãek
Kde? Muzeum Blanenska, Zámek 1/1, Blansko
VernisáÏ 
15. 11. 2018 v 17.00 hod

Do kdy?
16. 11. 2018 – 25. 1. 2019

Kdy?
Út-Pá  9.00-17.00 hod

Vstupné: 40/20 Kã
Tû‰íme se na vás!


