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Poškození vozidel

  

V ranních hodinách dne 6. února došlo v kú. obce Nárameč k poškození vozidel. Neznámý
pachatel zde na odstavné ploše poškodil zámky dveří a nádrží u zaparkovaných vozidel a to
dvou nákladních a dvou osobních. Způsobená škoda byla vyčíslena na šest a půl tisíce korun.

  

  

Dvě vloupání za dvě noci

  

V noci z 6. února na 7. února došlo v obci Třebelovice k vloupání. Neznámý pachatel po
překonání zámku dveří vnikl do skladu techniky a odcizil frézu zn. Vari-Honda se sněžným
pluhem. Škoda byla vyčíslena na čtyřicet tisíc korun.

  

V nočních hodinách ze 7. února na 8. února došlo v Moravských Budějovicích k vloupání.
Neznámý pachatel po rozbití okna vnikl do provozovny restaurace a odcizil nejrůznější cigarety
a zboží. Vzniklá škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun.

  

      

Pozor si dávejte i v čekárně
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Během půl hodiny okradli dne 7. února návštěvníka Třebíčské nemocnice. Třiceti sedmiletý muž
si odložil svoji bundu na věšák čekárny v jednom nemocničním oddělení. V bundě však také
ponechal svoji peněženku a toho využil neznámý poberta. Z bundy tak odcizil peněženku
včetně dokladů a platebních karet a navíc i cigarety se zapalovačem. Škoda byla vyčíslena na
čtyři sta korun.

  

  

Ďábel alkohol za volantem

  

Dne 6. února o půl páté ráno kontrolovala hlídka Městské policie v Třebíči na ulici Polní vozidlo
tovární značky Škoda Felicia. U dvacetiletého řidiče byla provedena orientační dechová
zkouška a bylo mu naměřeno 1,73 promile alkoholu v dechu. Řidič tak svoji jízdu ukončil na
dopravním inspektorátu.

  

Dne 7. února krátce po jedné hodině ranní kontrolovala hlídka policie v obci Okříšky vozidlo
tovární značky Škoda Felicia. Jednašedesátiletému řidiči bylo při orientační dechové zkoušce
naměřeno1,8 promile alkoholu v dechu. I jeho jízda tak skončila na policejní stanici.

  

  

René Novotný
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