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Hořel lis na slámu

  

K požáru lisovacího stroje došlo v odpoledních hodinách dne 16. září v k.ú. obce Jemnice v
místech zvaných Smrček. K požáru došlo při lisování slámy. Na místě zasahoval Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje a dobrovolné sbory okolních obcí. Příčina vzniku požáru je i
nadále v šetření. Celková škoda byla vyčíslena na pět set tisíc korun.¨

  

  

Vloupání do garáže

  

K vloupání do řadové garáže došlo v období od 5. do 15. září v ulici Fibichova v Třebíči.
Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor po násilném překonání vchodových vrat. Odcizil
téměř osmdesát litrů motorové nafty, stolní brusku, hever, plastový kanystr a další věci. U dvou
sousedních garáží pachatel poškodil zámky vchodových vrat, ale nic neodcizil. Celková škoda
byla vyčíslena na více než sedm tisíc korun.

      

Autaři měli také žně

  

 V průběhu včerejšího dne došlo k vloupání do čtyř osobních vozidel, jejichž majitelé si stále
neuvědomují, že auto není trezor.
K vloupání do dvou osobních vozidel značek Lada 1500 a Mazda 323 došlo v dopoledních
hodinách dne 16. září v k.ú. obce Bítovánky. Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor po
násilném překonání skleněných výplní oken. Z jednoho vozu odcizil tašku s fakturami a z
druhého autolékárničku. Celková škoda byl vyčíslena na tři tisíce korun.
K vloupání do osobního vozidla značky Opel Corsa došlo v odpoledních hodinách dne 16. září
mezi Třebíčí a obcí Budíkovice. Neznámý pachatel vnikl do vozu, zaparkovaného na lesní
cestě, po překonání skleněné výplně okna. Ze zadního sedadla odcizil tašku, v nichž měl majitel
peněženku s finanční hotovostí, platební karty, mobilní telefon, klíče a doklady. Celková škoda
byla vyčíslena na více než pět tisíc korun.
V podvečerních hodinách dne 16. září došlo k vloupání do osobního vozidla značky Kia Rio v
k.ú. obce Slavětice. Neznámý pachatel vnikl do vozu po násilném překonání zámku dveří a
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odcizil navigaci, peněženku s finanční hotovostí a platební karty. Celková škoda byla vyčíslena
na více než dvacet sedm tisíc korun.

  

  

Dopravní nehoda

  

K dopravní nehodě došlo v dopoledních hodinách dne 16. září mezi Třebíčí a obcí Račerovice.
Pětatřicetiletý řidič jel s nákladním vozidlem značky Man směrem k obci Račerovice. Při
projíždění pravotočivé zatáčky najel na nezpevněnou krajnici. Nebezpečná krajnice se pod
tíhou vozidla propadla a řidič vjel do silničního příkopu, kde přední částí vozu narazil do tří
vzrostlých stromů. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Celková škoda byla vyčíslena na více
než sto tisíc korun.

  

  

Marcela Lavická
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