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Těžká dopravní nehoda u Želetavy

  

Dnes krátce po čtrnácté hodině přijali policisté integrovaného operačního střediska oznámení o
vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici I/38 za obcí Želetava směrem na Jihlavu. Došlo
zde k čelnímu střetu dvou osobních vozidel - Peugeot 3008 a VW Touran. Z prvotního
oznámení vyplývalo, že v místě je větší počet zraněných. Na místo byly vyslány všechny složky
integrovaného záchranného systému.

  

Silnice byla v místě střetu zcela neprůjezdná a prioritou zasahujících složek bylo co nejrychleji
poskytnout pomoc zraněným osobám a přepravit je do zdravotnických zařízení. Nehoda si
vyžádala devět zraněných osob.  Ve vozidle Peugeot 3008 cestovalo v době nehody pět osob,
ve druhém vozidle VW Touran cestovaly čtyři osoby. Sedm osob bylo zraněno těžce a dvě
lehce. Obě vozidla měla českou registrační značku a ve vozidlech cestovali státní příslušníci
České republiky. V případě jednoho řidiče byla provedena na místě dechová zkouška s
negativním výsledkem. Druhý řidič nebyl  vzhledem k  rozsahu zranění schopen dechové
zkoušky, proto byl cestou integrovaného operačního střediska zajištěn odběr krve ve
zdravotnickém zařízení.
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Policisté odkláněli provoz na objízdné trasy na okolní silnice od Želetavy přes Novou Říši a
Starou Říši nebo přes obec Lesná a Předín a na křižovatce silnic I/23 a I/38 vozidla pokračovala
směrem na Jihlavu. V opačném směru jezdila auta po stejných objízdných trasách a zpět na
silnici I/38 směrem na Znojmo najížděla v Želetavě.

  

Na místě dokumentovali nehodu policisté z dopravního inspektorátu Jihlava, Na místo nehody
byl vyslán kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava.
Další okolnosti dopravní nehody, stejně jako míra zavinění, jsou předmětem policejního
vyšetřování.

  

Dana Čírtková 
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