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Vloupačky se množí

  

V době od 1. června do 4. června došlo v kú. obce Studenec k vloupání. Neznámý pachatel zde
po překonání okna vnikl do myslivecké klubovny a odcizil vodní čerpadlo, světlo a vysílačky.
Škoda byla vyčíslena na sedm tisíc korun.
V noci ze 4. června na 5. června došlo zahrádkářské kolonii Na Terůvkách v kú. obce Slavice k
vloupání. Neznámý pachatel zde nejprve poškodil oplocení pozemku a poté překonal vstupní
dveře do garáže zahradní chaty. Z této pak odcizil elektrickou sekačku. Škoda byla vyčíslena na
dva tisíce korun.

  

V době od 4. června do 6. června došlo v Třebíči na ulici V. Nezvala k vloupání do domu.
Neznámý pachatel zde po překonání vstupních dveří vnikl do rodinného domu a celý ho
prohledal. Z domu pak odcizil pamětní mince, hodinky a šperky. Celková škoda byla vyčíslena
na více jak sto čtyřicet tisíc korun.

  

      

Odcizení vlečky

  

  

  

  

Na přelomu měsíce května a června došlo ke krádeži v obci Sádek – Vísky. U zemědělského
objektu neznámý pachatel nejprve vysadil příjezdovou bránu do areálu a poté z hospodářské
budovy odcizil sklápěcí traktorový přívěs červené barvy. Na tomto bylo uskladněno asi 500 kg
pšenice a navíc tam přihodil i krycí plachtu žluté barvy a dvacet kusů litinových závěsných
svítidel. Celková škoda byla vyčíslena na více jak třicet šest tisíc korun.
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Cyklisti pozor

  

Dne 5. června okolo jedné hodiny odpoledne došlo v ků. obce Chroustov ke krádeži kol.
Manželé ve středním věku byli na cyklistickém výletě u zříceniny hradu Holoubek. Pro
nesjízdnost terénu nechali svá kola opřená o strom a řádně je zajistili ke stromu lankem. Jaké
však bylo jejich překvapení po návratu od zříceniny, když zjistili, že jim jejich kola někdo odcizil.
Škoda byla vyčíslena na sedmnáct tisíc korun.

  

  

Policie vypátrala pachatele

  

Policisté v dnešních dnech sdělili obvinění dvěma pachatelům z Moravských Budějovic ve věku
dvacet šest a třicet let pro přečin krádeže. Na této se měli společně podílet v době od 1. dubna
do 11. dubna, kdy v lesním porostu mezi obcemi Dědice a Budkov, odcizili dva kusy
protismykových řetězů a kleště na hydraulickou ruku. Majiteli tak způsobili škodu ve výši čtyřicet
tisíc korun. Policisté u pachatelů zajistili i odcizené věci.

  

  

René Novotný
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