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Z bagru a stroje zmizela nafta a nářadí

  

Policisté z obvodního oddělení v Třebíči prověřují případ krádeže, kterou má na svědomí
neznámý pachatel. Ten se v průběhu uplynulého víkendu na staveništi protipovodňového poldru
v Opatově na Třebíčsku vloupal do odstavených bagrů a nákladního automobilu. Z nákladního
automobilu po odmontování víka z palivové nádrže odcizil téměř 200 litrů motorové nafty. U
kabiny nákladního automobilu poškodil těsnící gumu u větracího okna spolujezdce, ale do
kabiny vozidla nevnikl. Zloděj odcizil z pracovního stroje po předchozím vypáčení hrdla od
palivové nádrže nejméně 120 litrů motorové nafty. Navíc u pracovního stroje vypáčil víko
motoru a plastová dvířka od dvou beden na nářadí.

      

Z beden odcizil hydraulické hadice, vázací prostředky, mazací prostředky, sadu klíčů a další
různé nástroje na běžnou opravu stroje. Majitelům strojů způsobil krádeží a poškozením věcí
škodu v celkové výši přesahující částku 120 000 korun. Policisté případ zadokumentovali a po
pachateli pátrají.

  

  

Řidička se při nehodě zranila

  

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v pondělí 22. května krátce před sedmou
hodinou večer oznámen o dopravní nehodě, která se stala na silnici I/23 nedaleko obce Předín.
Řidička projížděla  s osobním vozidlem Audi A1 po silnici ve směru od obce Hory k obci Předín.
Při jízdě se žena zřejmě plně nevěnovala situaci v silničním provozu a při průjezdu mírnou
pravotočivou zatáčkou vyjela vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazila do silničního
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příkopu. Nárazem bylo vozidlo odhozeno zpět do levého jízdního pruhu silnice, kde zůstalo
převrácené na střechu. Při dopravní nehodě utrpěla devětašedesátiletá řidička zranění a
musela být zdravotnickou záchrannou službou převezena do zdravotnického zařízení. Ke
zranění jiných osob nedošlo. U řidičky provedli policisté dechovou zkoušku s negativním
výsledkem. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 300 000 korun. Další okolnosti dopravní
nehody šetří policisté z dopravního inspektorátu Třebíč.

  

Dana Čírtková
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