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Zloději železa dopadeni

  

  

Třebíčská policie zahájila trestní stíhání proti osmadvacetiletému a čtyřiapadesátiletému muži
pro trestný čin krádeže. Oba pachatelé jsou z Brna. V období od 13. do 18. září měli odcizit z
firemního areálu v ulici Koželužská v Třebíči železné trubky, sloupy veřejného osvětlení,
podlahové plechy, traverzy a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na sto dvacet tisíc korun.
Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

  

  

Krádež z odložené tašky

  

  

Ke krádeži peněženky z odložené tašky na nákupním košíku došlo v dopoledních hodinách dne
17. září v Obchodním domě v Náměšti nad Oslavou v ulici Brněnská. Neznámý pachatel využil
nepozornosti majitelky tašky a odcizil peněženku s finanční hotovostí a platební kartu. Celková
škoda byla vyčíslena na téměř devět tisíc korun.
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Krádež věcí z vozidla

  

  

K vloupání do osobního vozidla značky VW Passat došlo v odpoledních hodinách dne 18. září v
k.ú. obce Slavětice. Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor vozu a odcizil finanční
hotovost, doklady, platební kartu a další věci. Na místě činu bylo viděno osobní vozidlo značky
Audi, zelené barvy. Řidič podobného vozidla značky Audi měl v tentýž den nabízet řidičce
osobního vozu k prodeji zlatý prsten u Jaderné elektrárny Dukovany. V nestřeženém okamžiku
však odcizil majitelce z vozidla značky Škoda Octavia peněženku s finanční hotovostí, doklady
a platební kartu. Celková škoda byla vyčíslena na téměř dva tisíce korun.

  

  

Krádež impulsátoru ohradníku

  

  

Ke krádeži impulsátoru elektrického ohradníku došlo v noci ze 17. na 18. září v k.ú. obce Lesní
Jakubov. Neznámý pachatel odcizil z travnaté plochy impulsátor elektrického ohradníku, baterii
a plastový barel. Celková škoda byla vyčíslena na více než osm tisíc korun.

  

  

Preventivní akce na podávání alkoholu
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Preventivní akce zaměřená na kontrolu podávání alkoholu mladistvým osobám proběhla v
nočních hodinách dne 17. září v Moravských Budějovicích. Akce se zúčastnili policisté z
Obvodního oddělení Moravské Budějovice ve spolupráci se strážníky Městské policie Moravské
Budějovice. Policisté zkontrolovali několik restaurací a jeden podnik, ve kterém probíhala
diskotéka. Nikde nebyla zjištěna žádná podnapilá osoba mladší osmnácti let.

  

  

Por. Bc. Marcela Lavická

  

Tisková mluvčí

  

Preventivně informační skupina Třebíč
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