
Stíny 30. září
Čtvrtek, 30 Září 2010 10:06 - Aktualizováno Pátek, 01 Říjen 2010 15:32

Napadl úřednici Městského úřadu

  

Třebíčská policie zahájila trestní stíhání proti třiadvacetiletému muži z Třebíče pro trestný čin
násilí proti úřední osobě. V dopoledních hodinách dne 29. září v průběhu jednání ohledně
dávek v hmotné nouzi napadl pachatel úřednici Městského úřadu v Třebíči. Útočníkovi žena
sdělila, že mu budou sníženy sociální dávky, ten vyskočil ze židle, oběhl stůl a úřednici rukama
sevřel pod krkem. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.

  

  

Krádež finanční hotovosti přímo z pokladny

  

Ke krádeži finanční hotovosti došlo v odpoledních hodinách dne 29. září v prodejně potravin v
obci Lesonice. Neznámý pachatel využil nepozornosti prodavačky a z pokladny odcizil finanční
hotovost. Celková škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun.

      

  

Nepřizpůsobil rychlost

  

K dopravní nehodě došlo v dopoledních hodinách dne 29. září mezi Třebíčí a obcí Červená
Hospoda. Čtyřiadvacetiletý řidič jel s osobním vozidlem značky Renault Clio směrem na
Červenou Hospodu. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost vozidla, dostal
smyk, vjel do protisměru, kde sjel ze svahu. Vozidlo se převrátilo na střechu a narazilo do
vzrostlých keřů. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a byl Rychlou záchrannou službou
převezen k ošetření do nemocnice. Dopravní policisté zjistili, že řidiči byl do 27. září letošního
roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel a do dnešního dne si průkaz nevyzvedl. Celková
škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun.
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Najel na nezpevněnou krajnici

  

K dopravní nehodě došlo v odpoledních hodinách dne 29. září v k.ú. obce Zašovice.
Sedmadvacetiletý řidič jel s nákladním vozidlem značky Man s návěsem od obce Kněžice k obci
Zašovice. Při míjení se s protijedoucím vozidlem najel s nákladní soupravou na nezpevněnou
krajnici, která se pod tíhou vozidla utrhla. Vozidlo se i s návěsem převrátilo v silničním příkopu
na pravý bok. Na štěstí při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Celková škoda byla
vyčíslena na téměř sto tisíc korun.

  

Marcela Lavická
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