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Hořel ford sám od sebe?

  

K požáru osobního vozidla došlo v ranních hodinách dne 21. srpna v ulici Pražská v Želetavě.
Vozidlo značky Ford Eskort byl zaparkovaný před kulturním domem na parkovišti. Příčina
požáru je i nadále v šetření. Na místě zasahoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a
sbory dobrovolných hasičů. Celková škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc korun.

  

  

Dopravní nehody

  

K dopravní nehodě došlo ve večerních hodinách dne 20. srpna v obci Kralice nad Oslavou.
Osmatřicetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Ford Focus směrem od obce Březník na
Jinošov. Při vjíždění na hlavní silnici nedal přednost v jízdě osobnímu vozidlu značky VW Golf
jedoucímu od obce Rapotice. Obě vozidla narazila po nárazu do kovového zábradlí a do
betonového  sloupu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče z VW a jeho spolucestující.
Oba byli převezeni Rychlou záchrannou službou do nemocnice k ošetření. Celková škoda byla
vyčíslena na devadesát pět tisíc korun.

      

  

K dopravní nehodě došlo v ranních hodinách dne 21. srpna v k.ú. obce Želetava. Dosud
nezjištěný řidič jel s osobním vozidlem nezjištěné značky od obce Horky. Při projíždění
levotočivé zatáčky vjel do protisměru. Řidič jedoucí v protisměru s osobním vozidlem značky
Opel Corsa strhl řízení doprava, zvýšená krajnice ho však odhodila vlevo, kde narazil do
vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolucestujícího. Oby byli
převezeni Rychlou záchrannou službou do nemocnice k ošetření. Celková škoda byla vyčíslena
na osmdesát tisíc korun.
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K dopravní nehodě došlo v ranních hodinách dne 22. srpna v k.ú. obce Jaroměřice nad
Rokytnou. Dvacetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Škoda Felicia směrem od obce
Příštpo k obci Jaroměřice nad Rokytnou. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost vozidla, po projetí
levotočivé zatáčky dostal smyk a narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo k těžkému
zranění řidiče. Leteckou záchrannou službou byl transportován do nemocnice. Na místě
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina použil speciální techniku k vyproštění řidiče. Celková
škoda byla vyčíslena na čtyřicet tisíc korun.
Marcela Lavická
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