
Drzost zlodějů nezná mezí- AKTUALIZACE 
 
MĚLNICKO - Zatímco byl řidič v zavazadlovém prostoru, ukradl mu zloděj peněženku s 
penězi.  

 Aktualizace: 

 
V souvislosti s případem mělničtí policisté pátrají po 
totožnosti muže, který by mohl vnést do případu pro 
policisty potřebné informace. 
Pokud muže na fotografii poznáváte, kontaktujte 
policisty Obvodního oddělení Mělník na jejich 
služebně nebo volejte na číslo 974 876 700. Využít 
můžete i bezplatnou linku 158. 

Děkujeme 

----------------------------------------------------------------------
Policisté Obvodního oddělení Mělník řeší případ 
krádeže peněženky z motorového vozidla VW Transit. 

Krádež se odehrála dne 21.dubna 2021 v době od 
12:40 hodin do 12:48 hodin v ulici Pražská 
v Mělníku na parkovišti mezi Nemocnicí s poliklinikou 
Mělník a Derma centrem. Neznámý pachatel  v 
nestřeženém okamžiku, kdy byl řidič v zavazadlovém 
prostoru vozu, otevřel nedovřené dveře u řidiče a ze 
sedadla spolujezdce odcizil volně položenou 
peněženku s finanční hotovostí ve výši 80 500 
Kč. Poškozenému způsobil tak celkovou škodu  ve 
výši  80 600 Kč.. 

Policisté případ šetří jako přečin krádeže, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 
dvě léta 

Aby se podařilo případ objasnit a pachatele vypátrat, potřebovali by policisté jakékoliv 
informace od svědků, kteří spatřili na uvedeném místě v inkriminované době 
podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní 
oddělení policie Mělník nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 
876 700. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158. 
Děkujeme za spolupráci 

Dále přinášíme jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí! 
 Automobil vždy zamykejte. 

 Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle. 

 Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou 
chvíli. Zbytečně neriskujte! 



 Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích! 

 Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli. 

 Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o 
bezpečnější systém uzamykání. 

 Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce. 

 


