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Nález uhynulého orla mořského

  

  

Třebíčská policie prověřuje již dva případy nálezu uhynulého orla mořského. V lednu letošního
roku nalezl oznamovatel uhynulého orla mořského v k.ú. obce Hory. Dle odborného vyjádření
Státního veterinárního ústavu v Jihlavě došlo u orla k otravě látkou obsahující carbofuran.
Případ prověřují Policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Třebíči. Pachatel se
dopustil přečinů neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami a týrání zvířat. Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.

  

Druhé oznámení o nálezu uhynulého orla přijali policisté z Obvodního oddělení Třebíč dne 15.
dubna. Místo nálezu bylo tentokrát v k.ú. obce Kojatín. V rozmezí jednoho kilometru byl nalezen
i uhynulý krkavec, káně a zajíc. U zvířat bude rovněž provedena pitva, zda došlo k otravě a
jakou látkou.

  

  

Vloupání do výherního automatu
Dosud nezjištěný pachatel se vloupal do výherního automatu v Herně baru v Náměšti nad
Oslavou v ulici Třebíčská. Do automatu vnikl ve večerních hodinách dne 17. dubna po násilném
překonání dvířek a odcizil finanční hotovost. Policisté z Obvodního oddělení Náměšť nad
Oslavou případ prověřují jako přečin krádeže. Výši škody vyčíslí dodatečně. Pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

      

  

Krádež žací lišty

  

Policisté z Obvodního oddělení v Jemnici přijali trestní oznámení o krádeži u rodinného domu v
obci Jemnice v části zvané Louka. Neznámý pachatel v období měsíce dubna odcizil dva
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náhony na žací lištu sekačky za malotraktor a převodovku do osobního vozidla značky Renault
Laguna. Všechny odcizené věci byly umístěny ve volně přístupných prostorách u rodinného
domu. Celkovou škodu vyčíslili policisté na jedenáct tisíc korun. Pachatel se dopustil trestného
činu krádeže a hrozí mu trest odnětí svobody až na dvě léta.

  

  

Krádež jízdního kola 

  

Jízdní kolo připevněné ocelovým lankem k oplocení zmizelo ve večerních hodinách dne 17.
dubna v ulici Smila Osovského v Třebíči. Majitel si kolo k plotu zajistil uzamčeným zámkem.
Policisté z Obvodního oddělení Třebíč případ prověřují jako přečin krádeže. Pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta. Majiteli jízdního kola způsobil zloděj škodu ve výši sedm
tisíc korun.

  

  

Marcela Lavická
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