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Okradený senior

  

Dne 12. července v dopoledních hodinách došlo v Želetavě na ulici Pražská k okradení seniora.
Neznámý pachatel se zde pod záminkou peněžního vyrovnání za prožití II. světové války vnutil
do domu jednaosmdesátileté seniorky. Tam požádal o vrácení finanční částky na předloženou
bankovku. Při tomto pak důvěřivé seniorce vytrhl přinesenou tašku s penězi, kde měla navíc
uloženy zlaté šperky. Celková škoda byla vyčíslena na více jak sto dvacet tisíc korun.
Pachatel byl ve věku 45-50 let, asi 165 cm vysoký, silné postavy, kulatého obličeje, světlé barvy
pleti, hovořící česky. Na sobě měl světlou čepici s kšiltem, světle modrou plátěnou bundu a
světlé plátěné kalhoty. Policie vyzývá občany, kteří se v danou dobu pohybovali v okolí místa
události a mohou podat bližší informace k osobě pachatele, aby kontaktovali přímo linku 158.

  

      

  

Vloupačky a krádeže

  

V době od 9. července do 12. července došlo v kú. obce Mohelno, části Pod Lesem k vloupání.
Neznámý pachatel zde poškodil zaparkované pásové rypadlo Komatsu, ze kterého odcizil dva
kusy autobaterií, čerpadlo na naftu, nářadí a 40 litrů motorové nafty. Navíc poškodil chladící
systém stroje. Škoda byla vyčíslena na sto tři tisíce korun.

  

  

V době od 9. července do 12. července došlo v kú. obce Vlčatín k vloupání do bagru. Neznámý
pachatel se zde na staveništi rybníků vloupal do zaparkovaného bagru JCB, ze kterého po
překonání okna, odcizil palubní počítač. Škoda byla vyčíslena na více jak čtyřicet tři tisíce
korun.
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V době od 9. července do 12. července došlo v Třebíči na ulici Hrotovická ke krádeži. Neznámý
pachatel po překonání oplocení areálu firmy odcizil dvanáct volně odložených nerezových
plechových pivních sudů o objemu 30 litrů. Škoda byla vyčíslena na více jak sedm tisíc korun.

  

  

Nedával pozor a narazil

  

Dne 12. července krátce před třetí hodinou odpolední došlo na silnici I. třídy č. 38 v kú. obce
Moravské Budějovice ve směru od obce Lažínky k hromadné dopravní nehodě.
Jednadvacetiletý řidič nákladního vozidla tovární značky Volvo se plně nevěnoval řízení
motorového vozidla a provozu na komunikaci.  Ze zadu narazil do kolony vozidel stojících na
světelných semaforech, které byly na silnici umístněny z důvodu opravy komunikace. Při této
nehodě došlo k poškození autobusu značky Setra, bez přepravovaných cestujících, osobních
vozidel značek Fiat, Citroen, Subaru a nákladního vozidla Man s přívěsem. Ke zranění osob
nedošlo. Silnice byla asi na tři hodiny uzavřena a policisté prováděli odklon dopravy po
náhradní trase. Celková škoda byla vyčíslena na více jak čtvrt milionu korun.

  

  

René Novotný
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