
Stíny 10. ledna
Čtvrtek, 10 Leden 2019 07:35 - Aktualizováno Neděle, 13 Leden 2019 16:49

  

Vloupání do domu

  

Policisté pátrají po pachateli, který se v obci Pálovice vloupal do rodinného domu. Ke spáchání
činu došlo v době od konce prosince do pondělního odpoledne 7. ledna. Pachatel se dostal
oknem do rodinného domu, který prohledal. Odcizil notebook, mobilní telefony, televizor a další
věci. Na pozemku domu se vloupal ještě do uzamčené kůlny, odkud odcizil křovinořezy.
Krádeží způsobil předběžně vyčíslenou škodu patnáct tisíc korun. Po přijetí oznámení policisté
místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po
pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

  

  

  

  

Na ulici Wolkerovu 37 v Jihlavě přestěhují policisté některé agendy

  

  

Od začátku února začne sloužit dvěma odborům Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
nová budova na ulici Wolkerova 37 v Jihlavě. 
V pondělí 4. února 2019 zde bude pro širokou veřejnost první úřední den. 
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Do nově zrekonstruované budovy se v průběhu druhé poloviny ledna postupně přestěhují
policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z jihlavského
pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Policisté se přestěhují do nových
prostor z budovy na ulici Vrchlického 46 v Jihlavě. V budově na ulici Wolkerova budou na obou
odborech zachovány stejné úřední dny a stejné úřední hodiny jako tomu bylo na ulici
Vrchlického, a to jak na oddělení pobytových agend, tak na jihlavském pracovišti odb
oru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Stejné zůstane také telefonické i e-mailové
spojení na obě tato pracoviště.

  

Kontaktní údaje a úřední hodiny:

    

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

  

pracoviště Jihlava

  

Wolkerova ulice 4448/37

  

GPS: 49.3937458N, 15.5812761E

  

Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 17.00 hodin

  

středa    8.00 – 17.00 hodin

  

tel: 974 266 300
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fax:  974 261 900

  

e-mail: ji.oszbm@pcr.cz

  

www.policie.cz

  

Odbor cizinecké policie

    

oddělení pobytových agend

    

Wolkerova ulice 4448/37

  

GPS: 49.3937458N, 15.5812761E

  

Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 17.00 hodin

  

středa  8.00 – 17.00 hodin

  

tel: 974 261 840

  

fax: 974 261 848

  

e-mail: ocp.opa.ji@pcr.cz
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www.policie.cz

  

Budovu získalo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina bezúplatným převodem od státu. Na
základě zpracované projektové dokumentace prošla budova nezbytnými stavebními úpravami
tak, aby mohla sloužit pro potřeby bezpečnostního sboru. Celkové náklady na stavební úpravy
budovy dosáhla částky téměř 7,5 milionů korun. Za další dva miliony korun bylo pořízeno vnitřní
vybavení pracovišť, včetně
nezbytné výpočetní techniky a dalšího potřebného zařízení. 

  

  

  

Jana Kroutilová
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