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Policisté z obvodního oddělení v Broumově přijali trestní oznámení mladé ženy. Ta uvedla, že
byla majitelkou chovné feny amerického stafordšírského teriéra, kterou zřejmě z pátka na
sobotu (od 20. 7. do 21. 7. 2018) otrávil dosud neznámý pachatel. Podle majitelky psa jde již o
druhý případ otravy psa!
{jathumbnail off}
"Nabízím odměnu 10 tisíc korun za informaci prokazatelně vedoucí k dopadení "člověka", který
pomocí fridexu sprovodil ze světa čistokrevnou březí fenu amerického stafordšírského teriéra.
Když se v naší slepé ulici objevili jako každý rok tipaři, kteří tu prokazatelně nebydlí, ani nemají
zahrádky, naivně jsme si mysleli, že k tomu, aby nás jako předchozí léta noční vykradači
nenavštívili, bude stačit přestěhovat fóliovník na opačnou stranu zahrady a nechat venku psy.
Evidentně to jejich touhu po cizím majetku nezastavilo, a jako fenu labradora ve stejné ulici, tak
i naši fenu odklidili z cesty. Skutek se stal v Malé kolonii v Broumově," uvedla majitelka psa
Andrea Andělová.

Březí fena o víkendu skončila v péči veterinární stanice, kde jí už však nebylo možné pomoci.
Policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu týrání zvířat s trestní
sazbou až na tři roky.

"V rámci šetření si muži zákona vyžádali dokumenty od příslušného veterináře. Oznamovatelka
uvedla, že úmrtím feny jí kromě hmotné škody vznikla i citová újma. Za informace, které by
vedly k dopadení pachatele, prý vypsala odměnu. Policisté provedli na místě šetření a rovněž
hovořili s lidmi z okolí. Současně vyzývají všechny občany, kteří by k této události mohli
poskytnout jakékoliv informace, aby tak učinili buď osobně na Policii ČR v Broumově nebo
prostřednictvím tísňové linky 158," vyzvala ke spolupráci veřejnost tisková policejní mluvčí
Lenka Burýšková.
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