
Auto není trezor

MĚLNICKO - Nenechávejte ve vozidle cenné věci.  

Policisté Obvodního oddělení Mělník řeší případ vloupání do osobního vozidla. Nezjištěný
pachatel v době od 13. února 2018 od 23:00 hodin do 14.února.2018 2:35 hodin v ulici
Sídliště  Střed  v Mělníku  kamenem  rozbil  boční  okénko  vozu  a  odcizil  z  něj  volně
položenou peněženku. Její majitel v ní měl nejen finanční hotovost, ale i doklady a kreditní
karty.  Pachatel  se  dopustil  v  tomto  případě  přečinu  krádež  vloupáním  a  přečinu
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání
viny mu hrozí trest odnětí svobody až ve výši dvou let.

Aby  se  podařilo  pachatele  zjistit  a  následně  dopadnout,  přivítali  by  policisté
informace od případných svědků této události. Jakékoliv indicie, které by vedly k
odhalení  totožnosti  výše  zmiňovaného  zloděje,  je  možné  sdělit  osobně  či
telefonicky na Obvodním oddělení Mělník.  Volat můžete i na linku 158.

Vloupání do motorových vozidel je častým trestným činem v policejní statistice. V mnoha
případech majitelé vozidel nedbají na varování a nechávají ve vozidlech nejen cenné věci,
ale také své osobní doklady. Řidiči a majitelé vozidel mohou podstatně ovlivnit to, aby se
jejich vozidlo nestalo předmětem zájmu zloděje.

Nenechávejte věci viditelně ve vozidle!

Nenechávejte  na  sedadlech  ani  odkládacích  plochách  vozidla  žádné  věci,  zejména
kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery,
doklady od vozidla či  jiné osobní doklady, peněženky či  volně položené peníze. Vedle
cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná"
věc může pachatele nalákat.

Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí

Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě
do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při
vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.

 Před odchodem od vozidla

Před  odchodem  od  vozidla  zkontrolujte  uzavření  všech  oken,  včetně  střešního,
motorového  a  zavazadlového  prostoru  a  uzavření  a  uzamčení  všech  dveří  vozidla.
Aktivujte  všechna  zabezpečovací  zařízení,  kterými  Vaše  vozidlo  chráníte!  Vozidlo
zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.

Pamatujte: AUTO NENÍ TREZOR!
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