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Už ptáčka lapili

  

Policisté z Okříšek vypátrali pachatele krádeže, který dne 27. března ve večerních hodinách
vnikl do budovy bývalé váhy zemědělského družstva v obci Chlístov. Pachatel nejprve vypáčil
vstupní dveře budovy a poté odcizil školní batoh s věcmi a 30 ks prázdných lahví od piva. Svým
jednáním způsobil škodu ve výši téměř jeden tisíc pět set korun. Z přečinu krádeže policisté
sdělili podezření dvacetiletému muži z Třebíčska.

  

Spadl horolezec

  

Policisté z Hrotovic přijali 10. dubna v odpoledních hodinách oznámení o pádu horolezce.
Čtyřiapadesátiletý muž z Brna se skupinou přátel slézal skály v kú. obce Lhánice, v místech
zvaných Na Babách. Při slézání skály se s ním utrhla již dříve zabudovaná skoba. Muž spadl z
výšky zhruba 16 metrů. Při pádu si způsobil středně těžké poranění nohy a hlavy a byl převezen
do Fakultní nemocnice Brno. Policisté celou událost prověřují.

  

      

Vloupání do vozidla

  

Policisté v Náměšti nad Oslavou přijali dne 10. dubna v odpoledních hodinách trestní oznámení
o vloupání do vozidla. Neznámý pachatel v kú. obce Kramolín u rozhledny Babylon rozbil
skleněnou výplň dveří u zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Z vozidla odcizil sportovní
bundu a látkovou tašku s finanční hotovostí, platební kartou a doklady, kterou majitelka nechala
viditelně odloženou na podlaze vozidla. Celková škoda byla vyčíslena na téměř patnáct tisíc
korun.
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Policisté neustále upozorňují širokou veřejnost na dodržování základních preventivních zásad
ve smyslu hesla: „Auto není trezor“. Nenechávejte ve vozidle žádné viditelně odložené věci,
které by lákali případné zloděje. Zvyšujete tím riziko vloupání do svého vozidla.

  

Jen za první čtvrtletí letošního roku třebíčští policisté přijali 14 oznámení o krádežích věcí z
vozidel. Průměrná způsobená škoda přesahuje částku 7.500,-Kč.  

  

  

Řídil bez oprávnění

  

Třebíčští policisté dne 10. dubna v odpoledních hodinách kontrolovali v Třebíči na ulici
Táborská vozidlo Seat Cordoba. Při kontrole jeho devatenáctiletý řidič z Velkého Meziříčí
nepředložil řidičský průkaz. Následnou lustrací policisté zjistili, že mu byl na základě rozhodnutí
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí zadržen, a také vysloven zákaz řízení motorových vozidel
na dobu šesti měsíců. Policisté muže zajistili a sdělili mu obvinění z trestného činu maření
úředního rozhodnutí, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

René Novotný
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