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Zbil hostinského

  

Policisté prověřují fyzického napadení, ke kterému došlo v pátek 22. září v restauraci v obci na
Hrotovicku. Po druhé hodině odpoledne přišel do provozovny pětapadesátiletý podnapilý muž a
došlo mezi ním a obsluhou restaurace ke slovní rozepři. Konflikt vyústil ve fyzické napadení, při
kterém opilý muž srazil druhého o tři roky staršího muže k zemi a tloukl ho pěstmi do oblasti
hlavy. Na místo byli přivoláni policisté, kteří do obce ihned vyjeli a okamžitě zakročili.
Podezřelého pětapadesátiletého muže zadrželi. Napadený muž měl vážná zranění, policisté mu
poskytli pomoc a okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. S podezřením na
mnohočetné zlomeniny a otřes mozku byl osmapadesátiletý muž odvezen do třebíčské
nemocnice. U zadrženého muže provedli policisté dechovou zkoušku a naměřili mu hodnotu
2,17 promile alkoholu. 

      

Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Opilého muže eskortovali na
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Dále zahájili policisté úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví. Případ dále prověřují.

  

  

Řídil auto opilý

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý jednačtyřicetiletý muž, který řídil v Třebíči vozidlo opilý.
V sobotu 23. září jel před pátou hodinou ráno s vozidlem Škoda Felicia ve směru z ulice
Nádražní na Purkyňovo náměstí, kde automobil zastavili strážníci městské policie. Vzhledem k
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tomu, že byl řidič značně opilý, na místo byla přivolána policejní hlídka. Policisté provedli u
muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,42 promile alkoholu. Také opakovaná
zkouška byla u řidiče pozitivní s hodnotou téměř dvě a půl promile. Policisté opilému muži další
jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Požití alkoholu před jízdou řidič přiznal.
Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté dále
prověřují.

  

Jana Kroutilová
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