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Teď si asi fouká...

  

V době od 17. prosince do 18. prosince v Želetevě na benzínové stanici došlo ke krádeži.
Neznámý pachatel zde odcizil kompresor na čerpání vzduchu. Škoda byla vyčíslena na dvacet
tisíc korun.

  

  

Krádež peněz

  

V nočních hodinách z 19. prosince na 20. prosince došlo v Třebíči na ulici V. Nezvala ke
krádeži peněz. Neznámý pachatel zde v nočním klubu odcizil z kapsy volně odložené bundy
finanční částku padesáti tisíc korun.

  

      

  

  

  

Oběť krutých mrazů
Dne 20. prosince došlo v obci Nové Syrovice na okrese Třebíč k tragické události. Krátce po
jedenácté hodině dopoledne zde byl nalezen umrzlý dvaašedesátiletý muž. Muže našli sousedi
před vraty jeho domu.

  

Příčiny události jsou v současné době předmětem vyšetřování.
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Vloupání 

  

V době od 15. prosince do 20. prosince došlo v kú. obce Naloučany k vloupání. Neznámý
pachatel, po překonání zámku dveří, vnikl do přístavku rekreační chaty a odcizil motorovou pilu,
sekeru a kanystry s benzínem. Celková škoda byla vyčíslena na sedm tisíc šest set korun.

  

  

Dopravní nehody

  

K havárii vozidla došlo dne 19. prosince krátce po druhé hodině ranní v Třebíči na ulici
Hrotovická. Třiačtyřicetiletý řidič vozidla Ford Tranzit jel směrem k obci Kožichovice a po projetí
levotočivé zatáčky a křižovatky dostal na přímém úseku vozovky smyk. Smyk již nevyrovnal,
vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do sloupku. Při nehodě nedošlo ke zranění osob.
Provedenou dechovou zkouškou na alkohol bylo řidiči naměřeno 2,08 promile a tak skončil na
záchytce. Vzniklá škoda byla vyčíslena na více jak sedmdesát tisíc korun..

  

  

K další havárii vozidla došlo dne 19. Prosince krátce po patnácté hodině na silnici II. třídy č. 360
u obce Pocoucov. Padesátiletý řidič osobního vozidla Opel jedoucí směrem k Třebíči
nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu pozemní komunikace a na zasněžené
vozovce, při projíždění pravotočivé zatáčky dostal smyk.  Smyk již nevyrovnal, vyjel vpravo
mimo pozemní komunikaci do silničního příkopu a havaroval. Při havárii byly zraněny jeho dvě
spolujezdkyně. Vzniklá škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.

nprap. René Novotný
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