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Technopárty: Drogy a alkohol za volantem, hadí ušknutí, amputovaný malík

  

Na technoprodukci v katastru obce Meziříčko byl z neděle na pondělí  přibližně jeden tisíc
návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 250  vozidel. Policisté dohlíželi na veřejný pořádek,
zajišťovali průjezdnost  silnice a kontrolovali řidiče. Ve večerních hodinách odhalili řidiče,  který
usedl za volant pod vlivem alkoholu. Jednalo se o cizince, který  měl téměř jedno promile
alkoholu, policisté mu uložili kauci. U jiného  řidiče byl při kontrole pozitivní test na zjištění
návykových látek,  muži policisté zadrželi řidičský průkaz a přestupek na úseku dopravy  dále
řeší. Dnes před třetí hodinou v noci kontrolovali policisté vozidlo  Mercedes Benz, jeho řidič,
cizinec, byl pod vlivem alkoholu i drog a  směřoval zpět do své země. Před jízdou popíjel
alkohol, užil marihuanu,  amfetamin a kokain a byl značně unavený, v silničním provozu by tak 
představoval pro ostatní účastníky i sám pro sebe velké nebezpečí. V  další jízdě již cizinec
nesměl pokračovat, přišel o řidičský průkaz a  jeho protiprávní jednání policisté dále řeší. V
nočních hodinách byla  dále přijata dvě oznámení na rušení nočního klidu, kterými se policisté 
zabývají.

  

Na technoprodukci v katastru obce Meziříčko bylo ze soboty na neděli přibližně 1 300
návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 340 vozidel. Policisté zajistili, že silnice, která vede
kolem areálu Brázdova mlýna, kde se akce koná, je stále průjezdná a nevznikly problémy v
dopravě. V nočních hodinách bylo přijato oznámení na rušení nočního klidu, kterým se policisté
zabývají.      Dnes ráno dále odhalili řidiče, u kterého při kontrole zjistili, že je pod vlivem drog,
přestupek na úseku dopravy policisté řeší. Také dnes budou policisté v lokalitě dohlížet na
dodržování veřejného pořádku, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na
dopravu. 
 Během soboty 11. srpna k narušení veřejného pořádku. Policejní hlídky dbaly na to, aby
zůstala průjezdná silnice, která vede kolem areálu Brázdova mlýna, prováděly dohled nad
bezpečností silničního provozu a kontroly řidičů. Policisté odhalili dalšího řidiče vozidla, který
usedl za volant pod vlivem drog.

  

Jednalo se o cizince, kterému policisté uložili kauci. V odpoledních hodinách se na jednu z
hlídek obrátila s žádostí o pomoc dvojice návštěvníků akce. Muž, cizinec, uvedl, že ho uštkl
had. Policisté přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu poskytli muži
pomoc. Zdravotníci cizince odvezli do třebíčské nemocnice. 
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 V první den konání technoprodukce v katastru obce Meziříčko na Třebíčsku navštívilo akci
přibližně jeden tisíc návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 300 vozidel. Policistům se zvýšeným
dohledem podařilo zajistit průjezdnou silnici, která kolem areálu Brázdova mlýna prochází a je v
současné době vzhledem k opravě jiné komunikace využívána jako obousměrná objízdná trasa.
Policisté prováděli také dopravní kontroly, při nichž odhalili řidiče, který byl pod vlivem drog.
Jednalo se o cizince, kterému policisté uložili kauci. V nočních hodinách na místě zasahovala
zdravotnická záchranná služba, při manipulaci s rozkládací židlí si totiž jedna z návštěvnic
amputovala článek prstu. Zraněné mladé ženě po přijetí oznámení poskytovala pomoc do
příjezdu zdravotníků policejní hlídka, která byla v tu dobu nejblíže, mladá žena byla převezena
do nemocnice.

  

  

Jana Kroutilová
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