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Tragická dopravní nehoda

  

  

K tragické dopravní nehodě došlo v odpoledních hodinách dne 15. října mezi obcemi Třebenice
a Valeč. Dvaadvacetiletá řidička jela s osobním vozidlem značky Škoda Octavia směrem k obci
Valeč. Při projíždění zatáčkou nepřizpůsobila rychlost vozidla, vjela do protisměru, kde se čelně
střetla s protijedoucím osobním vozidlem značky Škoda Favorit. Při dopravní nehodě
čtyřiačtyřicetiletý řidič favoritu utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl. Dále byl těžce
zraněn spolucestující z vozu favorit a Rychlou záchrannou službou byl převezen k ošetření do
nemocnice. Řidička z vozu octavie byla rovněž odvezena do nemocnice k ošetření. Celková
škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.

  

  

  

      

Krádež kabelů v k.ú. obce Krahulov

  

  

  

  

Ke krádeži měděných kabelů došlo na vlakovém nádraží v obci Krahulov v noci z 15. na 16.
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října. Neznámý pachatel odcizil celkem devadesát metrů měděného drátu po přeříznutí od
transformátoru. Celková škoda byla vyčíslena na třicet tisíc korun.

  

  

Vloupání do brusičské a sklářské dílny

  

  

Třebíčská policie přijala trestní oznámení o vniknutí do brusičské a sklářské dílny. K vloupání do
dílny došlo v noci od 15. do 16. října v obci Brodce. Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor
a odcizil téměř čtyřicet uložených brusných kotoučů na sklo různých průměrů. Celková škoda
byla vyčíslena na sto padesát šest tisíc korun.

  

  

Pachatel vloupání zadržen

  

  

Třebíčská policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže z Třebíče, který se měl dopustit přečinů
krádeže a poškození cizí věci. Pachatel měl v brzkých ranních hodinách dne 16. října, po
násilném překonání skleněné výplně vchodových dveří, vniknout do prodejny potravin v ulici
Táborská v Třebíči. Odcizil deset plynových zapalovačů. Při odchodu z prodejny muže zadržela
policejní hlídka z Obvodního oddělení Třebíč. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na více
než deset tisíc korun. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
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Krádež v kulturním domě

  

  

Policisté z Obvodního oddělení v Náměšti nad Oslavou přijali trestní oznámení o krádeži, ke
které došlo na taneční zábavě v kulturním domě v obci Hluboká. Neznámý pachatel v noci z 16.
na 17. října odcizil několik volně odložených bund a mikin. V jedné z bund měl majitel uložený
mobilní telefon. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na téměř osm tisíc korun. Po zjištění
všech poškozených bude způsobená škoda pravděpodobně vyšší.

  

  

Vloupání do rekreační chaty

  

  

K vloupání do rekreační chaty došlo v období od 10. do 17. října v k.ú. obce Pozďatín.
Neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor po násilném překonání vchodových dveří. Chatu
prohledal a odcizil dřevěné dveře, krbová kamna, vrtací šroubovák, ruční zahradní nářadí,
péřové přikrývky a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na více než dvacet šest tisíc korun.

  

  

  

Krádež kabelů v Náměšti nad Oslavou
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Třebíčská policie přijala trestní oznámení o krádeži měděných kabelů, ke které došlo v noci z
16. na 17. října u zimního stadionu v Náměšti nad Oslavou v místech zvaných Červené domky.
Neznámý pachatel odcizil osmdesát čtyři metrů kabelu, zapojeného do rozvodné elektrické sítě
mezi dvěma pojistnými skříněmi na zimním stadionu. Celková škoda byla vyčíslena na padesát
dva tisíc korun.

  

por. Bc. Marcela Lavická
Tisková mluvčí
Preventivně informační skupina Třebíč
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