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Auto není trezor

  

Řidiči a majitelé motorových vozidel jsou stále nepoučitelní a zapomínají na opakující se
varování policistů, že: „ auto není trezor“. Příkladem toho jsou další případy vloupání do
motorových vozidel, kdy si zloděj opět odnesl věci odložené a zapomenuté ve vozech. 

  

Policisté z Obvodního oddělení Okříšky přijali trestní oznámení o vloupání do vozidel, ke kterým
došlo v období od 28. února do 1. března v obci Okříšky a Přibyslavice.

  

Neznámý pachatel vnikl, v ulici Komenského v Okříškách, do zaparkovaného osobního vozidla
značky Škoda Octavia. Po násilném překonání skleněné výplně okna, odcizil navigaci. V ulici v
Zahradách rovněž v obci Okříšky vnikl pachatel do osobního vozidla značky VW Sharan. Po
násilném překonání zámku dveří odcizil čtyři kusy kartonů cigaret.

      

V obci Přibyslavice vnikl neznámý pachatel do nákladního vozidla značky Fiat Ducato,
zaparkovaného před rodinným domem. Z vnitřních prostor odcizil koženou tašku a pánskou
peněženku s doklady.

  

Celková škoda byla vyčíslena na téměř třicet čtyři tisíc korun. Pachatel se dopustil přečinu
krádeže a hrozí mu trest odnětí svobody až na dvě léta.

  

  

Únorové dopravní nehody na Třebíčsku

  

I když únorové počasí nebylo příliš příznivé pro řidiče, dopravní policisté řešili v tomto měsíci
pouze 19 dopravních nehod. Oproti loňskému únoru jich bylo o pět víc. Náledí a kluzké
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zasněžené vozovky přinutili řidiče motorových vozidel k opatrné jízdě, která se ukázala
dopravními nehodami bez úmrtí a bez těžkých zranění. Stejně tomu bylo i v loňském roce.
Lehkých zranění bylo v roce 2011 celkem čtrnáct, v roce 2010 pět.

  

Způsobená celková škoda byla v letošním roce vyčíslena na 3.293 000 korun. V loňském roce
se škoda vyšplhala k 861 000 korun.

  

V roce 2011 byla ve většině případů dopravní nehoda zapříčiněna nepřizpůsobením rychlosti
stavu a povaze vozovky a nejvíce se bouralo na silnicích 2. třídy. V roce 2010 byly dopravní
nehody zapříčiněny špatným způsobem jízdy a bouralo se nejvíce na silnicích 1. třídy.

  

  

Policisté řidiče a účastníky silničního provozu varují, aby byli opatrní a to jak v rolích řidičů
motorových vozidel, tak v rolích chodců.

  

  

Pro připomenutí uvádíme tragickou dopravní nehodu, ke které došlo v ranních hodinách dne 18.
ledna v obci Rapotice. Pětatřicetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Škoda Felicia směrem
od obce Kralice nad Oslavou na obec Vysoké Popovice. V obci Rapotice srazil na přechodu pro
chodce čtrnáctiletou dívku, která přecházela z levé strany. Ihned zastavil a snažil se ji
poskytnout první pomoc, přičemž je oba srazilo další projíždějící osobní vozidlo značky Škoda
Octavia, které řídila čtyřiatřicetiletá žena. Jela ve směru od obce Vysoké Popovice na obec
Kralice nad Oslavou. Chodkyni i s řidičem Škody Felicia převezla rychlá záchranná služba do
nemocnice. Dívka svému zranění v nemocnici podlehla.

  

  

Marcela Lavická
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