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Svezl se bavorákem

  

V noci z 29. května na 30. května došlo v Třebíči na ulici Tolstého ke krádeži. Neznámý
pachatel zde odcizil na parkovišti zaparkované vozidlo tovární značky BMW 320, šedé bravy.
Škoda byla vyčíslena na sto dvacet tisíc korun.

  

  

Zase auto bez řidiče

  

Dne 29. května o půl jedenácté večer došlo k dopravní nehodě v Třebíči na Sucheniově ulici.
Třiatřicetiletá řidička vozidla Peugeot zde nedala přednost protijedoucímu, řádně osvětlenému
cyklistovi v době, kdy odbočovala vlevo na ulici Dr. A. Hobzy. Při srážce došlo k těžkému
zranění dvaačtyřicetiletého cyklisty, který musel být převezen do nemocnice. Celková škoda
byla vyčíslena na víc jak dvacet tisíc korun.  Alkohol u účastníků nehody byl na místě vyloučen.

  

      

  

  

Pivní skaut

  

Dne 29. května v nočních hodinách došlo k vloupání v obci Brancouze. Neznámý pachatel zde
po překonání vstupních dveří vnikl do provozovny pohostinství. Odcizil 30 litrový sud piva,
sklenice alkoholu, cigarety, drobné mince ze zásuvek a dvě peněženky. Celková škoda byla
vyčíslena na více jak dvacet tisíc korun.
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Alkohol za volantem

  

Během tohoto víkendu policisté na okrese Třebíč zjistili několik případů řízení motorových
vozidel pod vlivem alkoholu.

  

Dne 28. května ve čtvrt na dvanáct v noci byl kontrolován v Náměšti nad Oslavou na ulici
Třebíčská 40-letý řidič vozidla VW Vento, který při provedení dechové zkoušky nadýchal 1,35
promile alkoholu v dechu.

  

Dne 29. května krátce před osmou hodinou ranní byl kontrolován v obci Červená Hospoda
53-letý řidič vozidla VW Passat, který při provedení dechové zkoušky nadýchal 0,5 promile
alkoholu v dechu.

  

Dne 29. května v jedenáct hodin dopoledne byl kontrolován v Třebíči na ulici Samešova 66-letý
řidič vozidla VW Transportér, který při provedení dechové zkoušky nadýchal 0,73 promile
alkoholu v dechu.

  

Dne 29. května v osm hodin večer byl kontrolován v Poušově 41-letý řidič vozidla Škoda Felicia,
který při provedení dechové zkoušky nadýchal 1,71 promile alkoholu v dechu.

  

  

Policisté všem uvedeným zakázali další jízdu a provedli s nimi další zákonem stanovené úkony.
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René Novotný
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