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Bouřka řádila jak zběsilá

  

Dne 12. června o půl osmé večer došlo v Třebíči na ulici Na Klinkách ke zranění posádky
vozidla. V důsledku povětrnostních podmínek došlo k uvolnění střešní krytiny a ta zasáhla
zaparkovaný automobil Citroen ZX, ve kterém v tuto chvíli nacházela matka se svými třemi
nezletilými dětmi ve věku 7,10 a 12 let. Při poškození vozidla (sklo, střecha, dveře) došlo i ke
zranění celé osádky, která byla výjezdem RZS ošetřena na místě a poté převezena na další
vyšetření do nemocnice. Škoda na vozidle byla vyčíslena na patnáct tisíc korun.

  

Dne 12. června okolo osmé hodiny večerní došlo v Třebíči na ulici Lavického k poškození
zaparkovaného vozidla. V důsledku povětrnostních podmínek zde došlo k pádu střešní krytiny
na zaparkované vozidlo VW Golf. Na vozidle bylo poškozeno zadní okno, dveře a střecha.
Škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun. V noci došlo v Třebíči na ulici Bezručova k pádu
keře na zaparkované vozidlo. Na vozidle VW vznikla škoda 100 korun.

      

  

  

Okradení senioři

  

Dne 11. června v dopoledních hodinách došlo v Třebíči na ulici Demlova ke krádeži. Neznámý
pachatel se zde pod záminkou prodeje dek nechal pozvat do bytu od manželského páru ve
věku 82 a 85 let. Při prodeji se dohodli na ceně dva tisíce korun, které senior vyndal z krabičky,
a zbytek peněz zanechal ležet na stole. Poté muž požádal o sklenici vody, a když se senior
odvrátil, muž vytáhl zbytek peněz z krabičky a utekl pryč. Škoda byla vyčíslena na téměř sto
tisíc korun. Pachatel byl věku 40 až 45 let, vysoký asi 170cm, střední postavy s krátce
střiženými černými vlasy, bílé pleti. Na sobě měl černé kalhoty a bílou košili.
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Policie vyzývá občany, kteří se s tím člověkem v uvedený den setkali a mohou poskytnout bližší
informace k jeho osobě, aby kontaktovali linku 158.

  

  

Krádež peněz

  

Dne 12. června v dopoledních hodinách došlo v obci Litohoř ke krádeži. Neznámý pachatel zde
vnikl nezjištěným způsobem do rodinného domu a poté z uzamčené komody odcizil finanční
hotovost a šperky. Škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun.

  

  

Vloupání do garáže

  

V noci z 11. června na 12. června došlo v Třebíči na ulici 9. Května k vloupání. Neznámý
pachatel zde po překonání okna vnikl do garáže a odcizil z ní pracovní nářadí. Škoda byla
vyčíslena na téměř patnáct tisíc korun.

  

  

  

René Novotný
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