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Bitku opilců ukončili policisté

  

V sobotu 17. listopadu byli policisté po půlnoci přivoláni k podniku v části Borovina v Třebíči,
kde došlo k napadení. Na místo ihned po přijetí oznámení vyjela policejní hlídka situaci prověřit.
Po příjezdu policisté zjistili, že se na ulici nachází celkem čtyři osoby, dva muži a dvě ženy.
Jeden z mužů byl zraněný, proto policisté přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Obě ženy
byly pod vlivem alkoholu, jedna z nich na druhou pokřikovala a slovně ji napadala i v přítomnosti
hlídky. Svého jednání odmítala zanechat i přes opakované výzvy. Policisté čtyřiadvacetiletou
ženu zajistili, při dechové zkoušce jí naměřili hodnotu 2,23 promile alkoholu. Opilou ženu
policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Také druhá,
devětadvacetiletá, žena byla pod vlivem alkoholu, policisté jí naměřili hodnotu přes jedno
promile. Zraněného muže odvezli zdravotníci na ošetření do nemocnice. U druhého,
třiatřicetiletého, muže provedli policisté dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,89
promile alkoholu. 

      

  

Na základě dosavadního šetření policisté zjistili, že konflikt začal, když se mladší z žen na ulici
chovala hlučně a vulgárně. Devětadvacetiletá žena ji napomenula, na což druhá reagovala
zvyšující se agresí. Do sporu s cílem ho ukončit zasáhl jeden z mužů, kterého poté fyzicky
napadl druhý z nich. Případ policisté šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku a přestupků proti občanskému soužití. Provádějí další šetření, zejména zjišťují přesný
průběh a okolnosti napadení. 

  

Řídila pod vlivem alkoholu

  

V neděli 18. listopadu zastavili policisté v Třebíči po jedenácté hodině večer vozidlo Toyota,
které jelo ve směru z ulice Táborská na ulici U Kuchyňky. U sedmatřicetileté řidičky provedli
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dechovou zkoušku a ženě naměřili hodnotu 0,4 promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou
přiznala. Policisté ženě zakázali další jízdu a na místě jí zadrželi řidičský průkaz. Řidička je
podezřelá ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté dále šetří.

  

Jana Kroutilová
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