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Zase naftaři

  

K odcizení motorové nafty došlo v období od 17. do 21. srpna v ulici Žďárského v Třebíči.
Neznámý pachatel odcizil po násilném překonání víček nádrží u nákladních vozidel značek
Multicar a Škoda 706 celkem devadesát litrů motorové nafty. Z vozu Multicar odcizil akumulátor.
Celková škoda byla vyčíslena na sedm tisíc korun.

  

  

Odnesl to  autobus

  

K poškození okna autobusu došlo v období od 20. do 23. srpna v obci Opatov. Neznámý
pachatel poškodil skleněnou výplň pravého bočního okna u autobusu značky Mercedes Benz,
zaparkovaného před rodinným domem. Celková škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun.

  

  

Dopravní nehody

  

K dopravní nehodě došlo v ranních hodinách dne 23. srpna mezi obcemi Okříšky a Krahulov.
Dvaačtyřicetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Ford Escort směrem od obce Okříšky. Při
jízdě se řádně nevěnoval řízení vozidla, vyjel vlevo a čelně narazil do vzrostlého stromu. Při
dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče. Celková škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc
korun.
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K dopravní nehodě došlo v dopoledních hodinách dne 23. srpna v ulici Bráfova v Třebíči.
Čtyřiapadesátiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Škoda Fabia směrem od Purkyňova
náměstí na Komenského náměstí. Při odbočování vpravo na ulici Sirotčí předjel
třiasedmdesátiletou cyklistku a narazil zadní částí vozu do přední části jízdního kola. Při
dopravní nehodě došlo k lehkému zranění cyklistky. Celková škoda byla vyčíslena na dvě stě
korun.

  

  

K dopravní nehodě došlo ve večerních hodinách dne 23. srpna v k.ú. obce Náměšť nad
Oslavou. Dvacetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Ford Escort směrem od Třebíče k
Náměšti nad Oslavou.Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost , vyjel do
protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Ford Tranzit. Při dopravní
nehodě došlo k těžkému zranění řidiče Fordu Escort a k těžkému zranění spolucestujícího z
Fordu Tranzit, oba byli převezeni Rychlou záchrannou službou do Nemocnice v Brně. Další tři
spolucestující z Fordu Tranzit byli zraněni lehce a Rychlá záchranná služba je převezla k
ošetření do Nemocnice v Třebíči. Celková škoda byla vyčíslena na sto patnáct tisíc korun.

  

Marcela Lavická

 2 / 2


