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V prvním prázdninovém měsíci došlo na Třebíčsku celkem k 36 dopravním nehodám. Ve
srovnání s loňským červencem je to o dvě dopravní nehody více. Naštěstí nedošlo k
žádnému úmrtí. V roce 2011 došlo v prvním prázdninovém měsíci k jednomu úmrtí. V
letošním červenci došlo ke třem těžkým zraněním a k šestadvaceti lehkým. V loňském
ke dvěma těžkým a osmadvaceti lehkým zraněním.

  

V červenci roku 2012 se hmotná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku
vyšplhala na 1.549 100 korun, v loňském roce na 1.548 300 korun. Ve třech případech byl
řidič při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu a v roce 2011 ve čtyřech případech.

      

  

  

Prázdniny a letní dovolené ještě nejsou u konce. Z tohoto důvodu apeluje třebíčská policie na
řidiče, aby dodržovali silniční předpisy, jezdili opatrně a především spěchali pomalu. K jízdě by
měli použít jen takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem. Neměli by zapomínat na pravidelnou kontrolu technického stavu a používání
bezpečnostních pásů. V letních měsících přibylo na silnicích mnoho cyklistů, je důležité být k
nim ohleduplní, stejně jako k chodcům.
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Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 198
dopravních nehod. V loňském roce došlo k 193 dopravním nehodám.

  

  

V roce 2012 zahynul 1 účastník silničního provozu, 6 bylo zraněno těžce a 123 lehce. Za stejné
období v roce 2011 zahynulo 5 účastníků, 14 jich bylo zraněno těžce a 107 lehce. Hmotná
škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku se vyšplhala v prvních sedmi měsících
letošního roku na 13.759 600, v loňském roce na 12.038 800 korun.

  

V osmnácti případech byl řidič při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu a v roce 2011 v
jedenadvaceti. Příčinou dopravní nehody byl ve většině případů špatný způsob jízdy nebo velká
rychlost. Nejvíce řidiči bourali na silnicích 2. třídy.

  

  

Marcela Lavická
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