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Napadl svoji příbuznou

  

Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů čtyřiatřicetiletému muži z
Třebíčska, který vyhrožoval a fyzicky napadl svoji blízkou příbuznou. V říjnu přišel ve večerních
hodinách na dvůr domu v obci na Náměšťsku, kde šestapadesátiletá žena bydlí. Svojí
příbuznou muž nejprve kopl do oblasti zad a poté ji zezadu opakovaně udeřil pěstí. Ženě navíc
nadával a vyhrožoval jí usmrcením. Po přijetí oznámení začali případ prověřovat policisté. Místo
činu ohledali a zadokumentovali, provedli šetření, výslechy osob, vyžádali si lékařské zprávy.
Na základě shromážděných důkazů poté sdělili čtyřiatřicetiletému muži podezření ze spáchání
přečinu ublížení na zdraví a přečinu nebezpečného vyhrožování. Případ policisté řešili ve
zkráceném přípravném řízení.

  

  

  

  

Při nehodě se zranilo pět osob, mezi nimi čtyři děti 

  

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v úterý 2. ledna deset minut před
jedenáctou hodinou dopoledne oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici II/152 v
katastru obce Lhotice na Třebíčsku.
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Třiačtyřicetiletá řidička projížděla s osobním vozidlem značky Ford Fusion po silnici ve směru
jízdy od obce Třebelovice směrem k Jemnici. Nepřizpůsobila rychlost jízdy, kdy při projíždění
levotočivou zatáčkou dostala smyk, který nevyrovnala. S vozidlem vyjela vpravo mimo pozemní
komunikaci do silničního příkopu, kde jeho levou boční stranou narazila do vzrostlého stromu.
Poté bylo vozidlo odhozeno na pole. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která byla
vozidlem zdravotnické záchranné služby transportována do zdravotnického zařízení v Jihlavě.
Zraněni byli také čtyři spolujedoucí – jednalo se o čtyři nezletilé děti, které musely být
převezeny do zdravotnických zařízení v Jihlavě, Brně a Českých Budějovicích.  Policisté
provedli u řidičky dechovou zkoušku na zjištění alkoholu s negativním výsledkem. Na vozidle
byly užity zimní pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu. Další okolnosti dopravní nehody
šetří policisté z dopravního inspektorátu v Třebíči. Po dobu zásahu složek integrovaného
systému byla silnice uzavřena a policisté odkláněli provoz na okolní komunikace.

  

  

  

Jana Kroutilová
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