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Z kabelky se ztratily věci

  

Policisté z obvodního oddělení Třebíč prověřují okolnosti krádeže, která se měla odehrát v
sobotu 14. října odpoledne po půl čtvrté v Třebíči v jednom z místních obchodních domů na
ulici Brněnská. Neznámý pachatel odcizil žena z tašky, kterou měla ve své bezprostřední
blízkosti v nákupním vozíku peněženku s doklady a finanční hotovostí. Krádeží ženě způsobil
škodu ve výši 2500 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a po pachateli pátrají.

  

Policisté v této souvislosti opětovně upozorňují, aby si lidé byli na své osobní věci velice opatrní
. Velká nákupní centra skýtají kapesním zlodějům značnou anonymitu, kapsáři využívají
množství lidí, kteří se víc věnují výběru zboží, než své kabelce nebo peněžence. Ke krádeži
stačí pachateli jen pouhý okamžik. Navíc zloděj může využít vyvolaného rozruchu, situace, kdy
nakupující opustí košík, na který si zavěsil svoji kabelku. Pachatelé také často pracují v dobře
organizovaných skupinkách a užívají různých signálů mezi sebou, kterým však nezasvěcený
člověk nerozumí.

      

  

Krádeže z nákupních košíků jsou spojené také s krádežemi již zakoupeného zboží. Pachatelé
využívají okamžiku, kdy nakupující ukládá nákup z košíku do kufru vozidla. Volně odložené
peněženky na sedadlech auta, taška či kabelka bez dozoru, to jsou velká lákadla pro zloděje,
kterých zloději využijí okamžitě.

  

S kapesními zloději se můžete setkat v nákupních centrech, v dopravních prostředcích, na
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nádražích, na ulici, na tržištích, v restauracích, hernách i na parkovištích. Je proto nutné v první
řadě dávat pozor na svůj majetek a sledovat, co se děje ve vašem nejbližším okolí. Proto je
zapotřebí dodržovat některé zásady bezpečného chování:

  

- Neukládejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků a snažte se u
sebe nenosit velkou finanční hotovost.

  

- Peněženku a doklady noste odděleně, pokud se stanete obětí krádeže, ušetříte si čas
strávený vyřizováním nových dokladů.

  

- Pokud u sebe máte bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty,
znemožníte tak pachateli výběr finanční hotovosti z bankomatu - ani mobilní telefon, který je v
kabelce a je v něm PIN uložen není nejbezpečnějším řešením.

  

- Pokud vám byla odcizena platební karta, ihned zablokujte svůj účet v peněžním ústavu

  

- Při placení u pokladny se nenechte znervóznit pospíchajícími lidmi a věnujte pozornost své
peněžence.

  

- Neopouštějte nákupní vozík, ve kterém jste nechali své cennosti.

  

- Při ukládání zakoupeného zboží do vozidla věnujte pozornost také své tašce, peněžence nebo
kabelce - přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co se děje v přední části vozidla.

  

- V případě, že jste se přesto stali obětí zloděje, volejte linku tísňového volání 158.
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Krádež pohonných hmot 

  

Policisté pátrají po pachateli, který v  obci Vesce odčerpal ze zaparkovaného traktoru pohonné
hmoty a způsobil  tak škodu téměř osm tisíc korun. Ke krádeži došlo v době od středečního 
večera 11. října do čtvrtečního rána. Pachatel vnikl do areálu bývalého  družstva a z nádrže
zaparkovaného traktoru odcizil přes 300 litrů  motorové nafty. Místo činu policisté ohledali,
zadokumentovali a v  lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro  podezření
ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté prověřují a po  pachateli pátrají.

  

  

  

Jana Kroutilová 

 3 / 3


