Příležitost dělá zloděje
MĚLNICKO - Řidič neměl u auta zavřené střešní okno, koupající nechal na břehu bez dozoru
mobil.
Příležitosti využil dosud neznámý pachatel na parkovišti u jezera Lhota dne 22. července 2020
v odpoledních hodinách mezi 13:30 a 15:55 hodin. Otevřeným střešním oknem u vozidla
Mercedes Benz vnikl dovnitř a z auta z tašky odcizil počítač, který zde jeho majitel ponechal.
Asi o tři hodiny později neznámý pachatel na pláži u stejného jezera využil nepozornosti
majitele jízdního kola, který šel do vody. Během zhruba 20 minut mu z kola odcizil cyklistickou
taštičku s mobilním telefonem.
Oba případy policisté šetří jako přečin krádeže. Pachatelé mohou za mřížemi v případě
dopadení a odsouzení skončit až na dvě léta.
Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace
od svědků, kteří spatřili v okolí v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité
poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kostelec nad Labem nebo
mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 876 720. Samozřejmě je
možné využít i bezplatnou linku 158.
Několik rad na zabezpečení vozidel a koupání v přírodě nebo při návštěvě koupališť
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

Při koupání dodržujte následující rady:








Cenné věci a šperky nechte doma!
S sebou si vezměte jen tolik peněz, kolik předpokládáte, že budete potřebovat.
Nenechávejte volně odložené osobní věci ani na krátkou dobu bez dozoru.
Batoh, obuv nebo ručník nejsou vhodnou skrýší pro cennosti, mobil nebo peníze.
Ani vozidlo není bezpečný úkryt pro vaše věci, pouze tím zvýšíte riziko vloupání.
Po celou dobu koupání sledujte své děti.
Pamatujte, že alkohol vás při plavání neposílí – naopak!

