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Trutnovští detektivové v úterý ráno ve spolupráci se členy královéhradecké zásahové jednotky
zadrželi v jednom z bytů v Úpici dva muže a jednu ženu, kteří od podzimu loňského roku
zásobovali omamnými látkami trutnovský region.
{jathumbnail off}
"Zasahující policisté vnikli do bytu právě v době, kdy docházelo k výrobě soli metamfetaminu.
Muži zákona na místě zajistili kompletní varnu, vyrobený pervitin, léky, které slouží k jeho
výrobě a další předměty, které budou v pokračujícím trestním řízení sloužit jako důkazní
prostředky. Z provedeného šetření jsme zjistili, že zadržená žena byla na podzim loňského roku
propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za již předešlou
trestnou činnost, která rovněž souvisela s problematikou omamných a psychotropních látek,"
uvedl k případu tiskový policejní mluvčí Udo Ertner.

Podle jeho informace policejní komisař po řádném zadokumentování případu ještě v úterý
obvinil tuto ženu ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy, za který může být soudem uložen trest odnětí svobody až na
deset let. Proti zadržené dvojici mužů policejní komisař zahájil trestní stíhání pro přečin
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za které jim
může být v případě prokázání viny soudem uložen trest odnětí svobody až na pět let.

"Na obviněnou šestačtyřicetiletou ženu podal policejní komisař cestou státního zástupce návrh
na její vzetí do vazby. Uvedený návrh soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval. Policejní
eskorta ženu omezenou na osobní svobodě ve čtvrtek eskortovala do jedné z věznic, kde byla
řádně předána pracovníkům vězeňské služby. Zbylá dvojice mužů ve věku sedmatřiceti a
osmadvaceti let bude vyšetřována na svobodě," řekl Udo Ertner.

1/4

Náchodsko - Náchodské.info

Policie České republiky v Trutnově by tímto článkem chtěla upozornit všechny občany, že
výroba a prodej omamných a psychotropních látek je v dnešní době velkým problémem. "Každý
by si měl uvědomit, že užívání jakékoliv omamné a psychotropní látky vede k postupnému
poškození organismu, duševním poruchám a v krajním případě i smrti uživatele," dodal Udo
Ertner.

Foto archiv Policie České republiky
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