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Obecní úřad 
Boleradice 

 

 
 
Žádost o spolupátrání při objasňování trestné činnosti 
 
 
 
 V souladu s ust. § 8 odst. 1  tr. řádu,  a v rámci prověřování  trestné činnosti ve  služebním 
obvodě Policie ČR Hustopeče,  žádám tímto Váš úřad  o spolupráci  při pátrání po neznámých 
pachatelích a odcizených věcech  -  zveřejněním údajů v místním zpravodaji, kabelové televizi  
formou relace či  vyvěšením na městské tabuli apod.  
  
Policie ČR OO Hustopeče  provádí v současné době šetření v  trestní věci :  kdy doposud 
neznámý pachatel: 
  
1.)  v době od 20:00 hod. dne 18.1.2019 do 10:00 hod. dne 19.1.2019 v obci Boleradice, na zdi RD 
č.p. 85 černým sprejem zhotovil nečitelný nápis o rozměrech 3 x 1 m, čímž způsobil škodu 
poškozením ve výši předběžně 4.000,- Kč. 
 
2.)  v době od 16:00 hod. dne 16.1.2019 do 16:00 hod. dne 21.1.2019 v obci Boleradice, č.p. 176, 
na plechová garážová vrata černým sprejem nastříkal nečitelný nápis 2 x 1,5 m, čímž způsobil 
škodu poškozením předběžně ve výši 5.000,-- Kč.  
 
 Věc nadále šetří OOP Hustopeče  pro podezření z přečinu Poškození cizí věci podle ustn.   
§ 228 odst. 2 tr. zákoníku. 
  
 S případnými poznatky k pachateli uvedeného skutku či  odcizených  věcí se občané 
mohou obrátit s důvěrou osobě nebo telefonicky  ( i  anonymně ) na uvedená tel. čísla na OO 
Hustopeče, popř.  na Linku 158. Mohou také  využít „Schránku důvěry“ umístěnou  na budově 
PČR OO Hustopeče, vedle vchodových  dveří, nebo  kontaktovat územně odpovědného policistu 
pro Vaši obec.  
  
  
            Za projevenou  vstřícnost d ě k u j i. 
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Zpracoval: 
prap. David Gal 
tel: 974 632 741 
fax: 974 632 750 
bv.oop.hustopece.sekret@pcr.cz 
ID: jydai6g 

  

  npor. Mgr. Jiří Otáhal 
  vedoucí oddělení 
   
   

schváleno elektronicky 
 
  
 


