
Stíny 29. září
Středa, 29 Září 2010 10:00 - Aktualizováno Čtvrtek, 30 Září 2010 10:10

Pachatelé krádeže dopadeni

  

Třebíčská policie zadržela dvacetiletého muže z Třebíčska a čtyřicetiletého muže z
Jindřichohradecka, kteří se dopustili přečinu krádeže. V nočních hodinách dne 28. září odcizili
dvanáct kusů hliníkových sudů o objemu padesáti litrů z velkoskladu v ulici Hrotovická v Třebíči.
Při krádeži byli vyrušeni pracovníky bezpečnostní agentury. Dali se na útěk, při kterém byli
nedaleko místa činu zadrženi policejní hlídkou. Celková škoda byla vyčíslena na dvanáct tisíc
korun. Proti mužům je ve věci vedeno zkrácené přípravné řízení. Za trestný čin krádeže jim
hrozí odnětí svobody až na dvě léta.

  

  

Sprejeři řádili v Náměšti nad Oslavou

  

Poškozování cizí věci se dopustil dosud nezjištěný pachatel v ulici Nádražní v Náměšti nad
Oslavou v ranních hodinách dne 29. září. Pachatel posprejoval různobarevnými nápisy čelní a
boční stranu řídícího vozu vlakové soupravy. Celková škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc
korun.

      

  

  

Vloupání do šesti řadových garáží

  

K vloupání do šesti řadových garáží došlo v noci z 27. na 28. září v ulici Ocmanická v Náměšti
nad Oslavou. Neznámý pachatel vnikl násilím do garáží a odcizil nepojízdný motocykl, letní
pneumatiky, elektrickou vrtačku a další věci. V jedné z garáží poškodil osobní vozidlo značky
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VW Polo, na jehož levé dveře vozu vyryl rýhu do laku. Celková škoda byla vyčíslena na více
než dvacet dva tisíc korun.

  

  

Vloupání do rekreační chaty

  

K vloupání do rekreační chaty došlo v období od 23. do 28. září v k.ú. obce Kojatín. Neznámý
pachatel vnikl do vnitřních prostor po násilném překonání okna. Odcizil tři jízdní kola, lednici,
sadu nožů, čerpadlo a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na padesát pět tisíc korun.

  

  

Krádež stolního fotbalu

  

Ke krádeži stolního fotbalu z terasy restaurace došlo v noci z 26. na 27. září v Třebíči v ulici
Vrchlického. Neznámý pachatel odcizil stolní fotbal, zajištěný řetězem. Celková škoda byla
vyčíslena na deset tisíc korun.

  

Marcela Lavická
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