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Třebíčští policisté se o víkendu nenudili.

  

Nejprve dne 5. března krátce před osmou hodinou večerní oznámil dvaatřicetiletý muž, že
pohřešuje svoji o šest let starší přítelkyni z Třebíčska, která mu zaslala dopis, že spáchá
sebevraždu. Policisté z Obvodního oddělení Hrotovice provedli otevření bytu v místě bydliště
pohřešované, kde se však nenacházela. Jelikož bylo podezření, že se žena pohybuje osobním
vozidlem po požití léků, byla provedena pátrací akce, které se zúčastnilo 15 policistů. Během
pátrání se podařilo policistům lokalizovat její telefonický hovor a ženu vypátrali o půl desáté
večer v obci Březník. Vzhledem k tomu, že byla pod vlivem alkoholu, a byla zde důvodná obava
o její život a zdraví, rozhodl lékař RZS o jejím převozu na psychiatrickou léčebnu Jihlava. 

      

Další oznámení přijali třebíčští policisté dne 6. března krátce před druhou hodinou ranní.
Jednadvacetiletý muž z Třebíčska oznámil, že pohřešuje svého o tři roky staršího bratra.
Nejprve se společně zúčastnili plesu v kulturním domě v obci Radonín. V průběhu večera mu
však jeho bratr zaslal SMS ve znění, že ztratil důvod žít a odešel pouze v saku neznámo kam.
Protože se ho nepodařilo zkontaktovat, byla okamžitě zahájena pátrací akce, do které bylo
zapojeno 27 policistů z několik oddělení, včetně čtyř psovodů. Navíc se samotného pátrání po
pohřešovaném muži zúčastnilo i 54 dobrovolníků z řad místní samosprávy, dobrovolných hasičů
z obce Přibyslavice, Brtnice, Brancouze a Radonín, včetně jednotky HZS ÚO Třebíč.
Pohřešovaný muž byl nakonec vypátrán v ranních hodinách, krátce před tři čtvrtě na osm v obci
Nová Brtnice, na zastávce. Přivolaný lékař konstatoval, že muž nevykazuje žádné poranění, kdy
vzhledem k jeho duševnímu stavu rozhodl o převozu a následné hospitalizaci v psychiatrické
léčebně Jihlava.

  

Policisté by touto cestou chtěli poděkovat starostce obce Radonín paní Kudrnové a všem
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili této celonoční pátrací akce, za vynikající pomoc, která vedla
k vypátrání pohřešovaného.

  

Marcela Lavická 
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