
Stíny 28. července
Úterý, 28 Červenec 2020 10:54 - Aktualizováno Sobota, 01 Srpen 2020 14:02

Stěna usmrtila majitele

  

Kriminalisté prověřují případ úmrtí třiapadesátiletého muže, ke kterému došlo v obci Vladislav. V
neděli 26. července došlo při provádění stavebních prací k sesunu stěny domu, která následně
muže zavalila. Při této události utrpěl třiapadesátiletý muž zranění, kterým na místě podlehl.
Zjišťování příčiny a okolností tragické události je předmětem dalšího prověřování.

  

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

  

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina přijali
oznámení o dopravní nehodě, která se stala v neděli 26. července po třetí hodině odpoledne na
silnici III/41017 v obci Bačkovice. Padesátiletá řidička s osobním vozidlem Škoda Fabia
projížděla po silnici ve směru od obce Police směrem k obci Bačkovice. Řidička se plně
nevěnovala řízení vozidla, usnula a následně vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do
sloupu vysokého napětí.

      

Při dopravní nehodě si řidička způsobila zranění, se kterým byla letecky transportována do
Nemocnice Brno. Ke zranění dalších osob nedošlo. Z důvodu zranění nebylo možno provést
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Prostřednictvím integrovaného operačního střediska
zajištěn odběr biologického materiálu v nemocničním zařízení. Při dopravní nehodě vznikla
hmotná škoda v celkové výši 50 000 korun. Věc je nadále v šetření policistů.

  

  

Odmítnul foukat

  

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina přijali
oznámení o dopravní nehodě, která se stala v neděli 26. července před čtvrtou hodinou ráno na
ulici 9. května v Třebíči. Dvaadvacetiletý řidič cizí státní příslušnosti jel s vozidlem BMW ve
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směru od ulice Žerotinova k ulici 9. května. Řidič vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy a při
projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk a následně vyjel mimo pozemní komunikaci, kde
přední částí vozidla narazil do stromu. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Policisté
muže vyzvali k podrobení se dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, což bezdůvodně odmítl.
Dále ho policisté vyzvali, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu v nemocničním zařízení, což rovněž odmítl. Při dopravní nehodě vznikla
hmotná škoda přesahující 50 000 korun. Věc je předmětem dalšího šetření policistů.

  

Martin Hron
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