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Poškození skel

  

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který poškodil dne 1.1.2011 v 01:30 hod. skla u
vozidla Škoda 125, které bylo zaparkované na volném prostranství v obci Oponešice. Pachatel
u vozidla poškodil přední a zadní sklo a dále boční skla na pravé straně vozidla. Majiteli vozidla
tak vznikla škoda ve výši téměř 5 tisíc korun. Pachatel je podezřelý z přestupku proti majetku.  

  

  

Rozbití oken

  

V noci z 31.12.2010 na 1.1.2011 v obci Dukovany rozbil neznámý pachatel skleněnou výplň
okna šatny místního fotbalového klubu. K žádnému jinému poškození nebo odcizení věcí
nedošlo. Poškozením skleněné výplně vznikla škoda ve výši 3  tisíce korun. Policisté pachatele
podezřívají z přestupku proti majetku.

  

  

Odcizení nafty

  

Od večerních hodin dne 30.12.2010 do poledních hodin dne 2.1.2011 odcizil dosud neznámý
pachatel motorovou naftu z autobusu Karosa odstaveného na krajnici pozemní komunikace v
obci Tasov. Pachatel po vypáčení krycích dvířek nádrže a dále po vypáčení uzamčeného
uzávěru odčerpal z nádrže autobusu 250 litrů motorové nafty. Odcizením motorové nafty vznikla
majiteli škoda 7 500 Kč a poškozením krycích dvířek nádrže a nádrže s uzávěrem škoda ve výši
11 tisíc korun. Pachatele policisté podezřívají z přečinu krádeže a poškození cizí věci.
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Řízení pod vlivem alkoholu

  

Policisté z Obvodního oddělení Třebíč zastavili dne 2.1.2011 v 01:30 hod. na ulici Míčova v
Třebíči osobní vozidlo zn. Fiat, které řídil dvaatřicetiletý muž. Při silniční kontrole byla u muže
provedena dechová zkouška na zjištění množství alkoholu v dechu. První dechovou zkouškou
byla u muže naměřena hodnota 1,48 ‰ alkoholu v dechu a druhou dechovou zkouškou
hodnota 1,52 ‰. Dvaatřicetiletému muži byla zakázána další jízda a byl mu zadržen řidičský
průkaz. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

  

  

Požár výrobní haly

  

Třebíčští policisté šetří požár výrobní haly v obci Babice, ke kterému došlo v noci z 2.na 3.
ledna 2011. Policisté případ šetří jako poškození cizí věci. Škoda vzniklá požárem byla
předběžně odhadnuta na 2 miliony korun. Jedná se již o čtvrtý požár této výrobní haly, který
policisté zaznamenali od začátku roku 2007.

  

Miroslav Pecka
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