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Lapili ptáčka

  

Z trestného činu Loupež ve fázi přípravy byl Třebíčskými policisty dne 31. prosince loňského
roku obviněn třiadvacetiletý muž z Třebíčska. Tento opakovaně, a to nejméně ve čtyřech
případech, navštěvoval pobočku místní České spořitelny a.s. v obci Okříšky. S plastovou
maketou zbraně, uschovanou v kapse bundy vyčkával na příležitost k provedení loupeže. Vždy
oslovil pracovníka přepážky dotazem ohledně bankovních služeb a po krátkém rozhovoru
odešel. Zaměstnancům pobočky se jednání uvedeného muže zdálo podezřelé a tak se spojili s
policisty, kteří si na uvedeného ptáčka počkali. Klec pak sklapla dřív, než se mladý muž ke
svému činu odhodlal.

  

      

  

  

Opilí lupiči

  

Dne 1. ledna letošního roku krátce před půl jednou po obědě došlo v Moravských Budějovicích
na náměstí Míru k vloupání. Dvojice teprve devatenáctiletých pachatelů se po překonání
skleněné výplně výlohy dostala do prodejny tabáku a odcizila láhev alkoholu a drobné zboží.
Toto však mladíkům ještě nestačilo, a tak rozbili i okno na budově městského úřadu. Krátce po
svém činu byli zadrženi hlídkou policie. Vzhledem ke své podnapilosti skončili na záchytce.

  

  

Krádeže nafty přes kopírák

  

Dne 2. ledna v době mezi jednou a druhou hodinou ranní došlo v Náměšti nad Oslavou u
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vlakového nádraží ke krádeži nafty. Neznámý pachatel zde odcizil ze zaparkovaného autobusu
tovární značky Mercedes motorovou naftu. Při svém jednání byl vyrušen strojvedoucím vlaku a
tak z místa utekl pryč. Vzniklá škoda byla vyčíslena na částku téměř čtyři tisíce korun.

  

Podobný případ krádeže se stal, tentokrát v noci z 2. ledna na 3. ledna, v obci Budišov.
Neznámý pachatel si zde vyhlédl zaparkovaný autobus tovární značky Mercedes. Z nádrže
vozidla odcizil motorovou naftu a způsobil škodu více jak pět a půl tisíce korun.

  

  

Auto není trezor

  

K vloupání došlo mezi jedenáctou hodinou večerní dne 2. ledna a půl třetí ráno dne 3. ledna v
obci Dukovany. Neznámý pachatel zde po překonání zámku dveří vnikl do zaparkovaného
vozidla tovární značky Toyota. Z vozidla odcizil autorádio, horolezeckou výbavu, instalační
kabely a notebook. Celková škoda byla vyčíslena na dvacet pět tisíc korun.

  

K dalšímu případu vloupání došlo v době od 1. ledna do 3. ledna na ulici Družstevní v Třebíči.
Neznámý pachatel zde po překonání zámku dveří vnikl do zaparkovaného vozidla tovární
značky Peugeot. Z vozidla odcizil autorádio a elektrické pracovní nářadí. Celková škoda byla
vyčíslena na více jak deset tisíc korun.

  

  

Krádež vozidla

  

V brzkých ranních hodinách dne 3. ledna došlo v Třebíči na ulici Hladíkova ke krádeži vozidla.
Neznámý pachatel zde odcizil zaparkované vozidlo tovární značky VW Transportér. Společně s
vozidlem zmizelo i uvnitř uskladněné pracovní nářadí jako vrtačky a motorová pila. Vzniklá
škoda byla vyčíslena na více jak sto třicet jedna tisíc korun.
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nprap. René Novotný
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