Vloupal se na pozemek
MĚLNICKO - Z garáže odnesl kolo za více než 40 000,- Kč.
Z pátku 30.října 2020 zhruba od 19:00 hodin do soboty do rána 8 hodin v obci Kly - Záboří
neznámý pachatel překonal oplocení rodinného domu, vnikl na pozemek a poté do
neuzamčené garáže, z které odcizil horské jízdní kolo zn. Trek - Procaliber černé barvy.
Majiteli způsobil škodu ve výši více než 40 000,- Kč.
Případ je prošetřován jako trestný čin porušování domovní svobody a krádeže a jelikož se
pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením
vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod
391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující
nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba
směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu,
hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.
Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace
od případných svědků, kteří spatřili v okolí v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny
důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Neratovice nebo
mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 876 740. Samozřejmě je
možné využít i bezplatnou linku 158.
Děkujeme za spolupráci.

Několik preventivních rad pro cyklisty:
- na soukromém pozemku i u rodinných domků si vždy jízdní kolo zajistěte nebo uložte do
uzamčené garáže nebo jiného objektu k uschování
- při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo
připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup), jste-li ve společnosti dalších
cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti jednoho z vás u odstavených, zabezpečených
kol
- jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, kde bydlíte, dbejte na uzavírání
vstupních dveří do objektu a stálé uzamčení společných prostor, i uzamčení v nich uložených
kol, pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění
samotného jízdního kola, obdobné zásady uplatňujte při ukládání kol na balkonech, ve
sklepích a sklepních kójích, nepodceňujte zabezpečení všech dveří a oken
- dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně ji ohlaste a
neváhejte použít linku 158, neboť tak snížíte náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane
nevypátrán.

