
Příležitost dělá zloděje 

MĚLNICKO - Neusnadňujte zlodějům práci   

Policisté Obvodního oddělení Mělník řeší případ krádeže věcí z osobního vozidla. V 

nestřežené chvíli odcizil neznámý pachatel z neuzamčeného vozidla pánskou koženou 

kabelu,  která ležela na zemi uvnitř přední části vozu. Z kabely odcizil finanční hotovost ve 

výši 17 000,- Kč a  následně ji vyhodil na jedné z ulic v Mělníku. 

Policisté velice často řeší případy vloupání do vozidel a krádeže věcí z vozidel, což  patří k 

nejrozšířenější majetkové trestné činnosti. Statistické údaje ukazují, že tyto případy řeší 

policisté na území celé České republiky dnes a denně.  Zloději se dostávají do aut většinou 

násilím, kdy za pomoci různých předmětů rozbijí okénko vozu či poškodí zámky dveří. 

Narůstá i počet případů, kdy není zcela zřejmé, jakým způsobem se pachatel do vozu dostal, 

neboť vozidlo nevykazuje žádné známky násilného vniknutí. Mnohdy zlodějům nahrávají 

sami majitelé či provozovatelé vozidel, kteří vůz zapomenou zamknout nebo jej sice 

zabezpečí, ale nezaktivují dnes již tak běžná zabezpečovací zařízení, např. zvukové alarmy. 

Objektem zájmu zlodějů bývají velmi často nejen autorádia a GPS navigace, ale i méně cenné 

či zcela bezcenné věci volně uložené na sedadlech, středových panelech a dalších viditelných 

místech ve voze. 

Policisté varují! 

V žádném případě nenechávejte své vozidlo bez dozoru odemčené, byť odcházíte jen na 

krátkou vzdálenost a malou chvíli. 

Dále 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 

 


