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Poškození pracovního stroje

  

K poškození pracovního stroje došlo v noci ze 4. na 5. srpna v ulici Hrotovická v Třebíči.
Neznámý pachatel rozbil pravá boční okna u pracovního stroje značky Veni Eri, který byl
naložen na korbě nákladního vozidla. Celková škoda byla vyčíslena na dvanáct tisíc korun.

  

  

Vloupačky

  

K vloupání do restaurace došlo v ranních hodinách dne 5. srpna v Moravských Budějovicích na
náměstí Míru. Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor po překonání větracího okna. Z
nezajištěné zásuvky u baru odcizil peněženku s finanční hotovostí. Celková škoda byla
vyčíslena na téměř patnáct tisíc korun.

  

  

K vloupání do výherních automatů došlo v noci ze 4. na 5. srpna v herně baru v Náměšti nad
Oslavou v ulici Třebíčská. Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor herny a po násilném
překonání dvířek výherních automatů odcizil finanční hotovost. Celková škoda byla vyčíslena na
více než dvacet tisíc korun.

      

  

  

 1 / 2



Stíny 6. srpna
Pátek, 06 Srpen 2010 09:09 - Aktualizováno Pondělí, 09 Srpen 2010 12:24

Odjel náklaďákem

  

K odcizení nákladního vozidla došlo v noci ze 4. na 5. srpna v Moravských Budějovicích v ulici
Jaroměřická. Neznámý pachatel odcizil nákladní vozidlo značky Iveco ML 75, zaparkované v
areálu zemědělské firmy. Celková škoda byla vyčíslena na tři sta tisíc korun. Po vozidle bylo
ihned vyhlášeno celostátní pátrání.

  

  

Okradli je v supermarketech
Ke krádeži dámské kabelky došlo v odpoledních hodinách na parkovišti u obchodního domu v
Třebíči v ulici Znojemská. Neznámý pachatel využil nepozornosti majitelky, která ukládala
nákup do kufru osobního vozu a ze zadního sedadla ji odcizil dámskou kabelku s finanční
hotovostí, mobilní telefon a doklady. Celková škoda byla vyčíslena na dvanáct tisíc korun.

  

  

K odcizení batohu došlo v obchodním domě v Třebíči v ulici Rafaelova v odpoledních hodinách
dne 5. srpna. Neznámý pachatel využil nepozornosti majitelky a odcizil ji batoh, který byl volně
zavěšený na nákupním košíku. V batohu měla poškozená finanční hotovost, mobilní telefon,
doklady a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na téměř devět tisíc korun.

  

  

Marcela Lavická
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