
Lidé jsou nepoučitelní 

MĚLNICKO- I odložená taška v autě může přilákat zloděje.   

Policisté Obvodního oddělení Mělník řeší případ krádeže vloupáním do osobního vozidla. 

Řidička v sobotu 24. srpna 2019 kolem 15.45 hodin zaparkovala vozidlo v obci Liběchov v 

ulici Rumburská. Během hodiny a půl než se k vozu vrátila, se jí do něj vloupal neznámý 

pachatel a odcizil jí tašku s nákupem v hodnotě 300,- Kč. O dost větší však byla způsobená 

škoda na rozbitém okně u auta. Ta dosáhla výše 7 000,-Kč. 

Aby se podařilo výtečníka vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv 

informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného místa  v inkriminovanou dobu 

podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodním 

oddělení policie Mělník nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 

974 876 700. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158. 

Děkujeme 

Policisté opět důrazně připomínají: 

Vaše auto není trezor! 

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, 

kufříky, mobilní telefony, doklady od vozidla, peníze, tablety a jiné. Jakákoli z těchto věcí 

může pachatele nalákat. Mnohdy je škoda na rozbitých sklech vozu výrazně vyšší, než 

samotné věci odcizené z vozidla. Starosti s vyřizováním nových dokladů a blokací platebních 

karet rovněž nejsou zanedbatelné! 

Doporučujeme: 

 ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve 
vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích)nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani 
když od vozu odcházíte na malou chvíli) 

 při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost 
 sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla 
 nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla 
 věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží 
 nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj neuspěje) 
 zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež 
 využívejte hlídaná parkoviště 
 neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím 
  zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla 
  při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka 
 zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli) 
 doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky 
 nenechávejte svá auta na opuštěných místech 

 


