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Případy z Milínska
V jedné obci na Milínsku ukradl neznámý zloděj z traktoru, který byl zaparkovaný na
oploceném pozemku rodinného domu, horní i spodní návěs a také hydrauliku. Vše odborně
demontoval. Ke krádeži došlo v období od 10. prosince 2018 do 20. ledna 2019. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
V době od 11. do 21. ledna 2019 se vloupal zatím nezjištěný pachatel do bývalého
rekreačního zařízení v Solenicích. Odcizil zde 700 litrů lehkého topného oleje a čepovací
zařízení i s chlazením. Odcizením způsobil škodu ve výši 26 tisíc korun, poškozením dalších
150 tisíc korun.
Dne 19. ledna 2019 se stala v dopoledních hodinách dopravní nehoda u obchodu potravin ve
Zduchovicích. Devětadvacetiletý motorista dostal po projetí zatáčky na náledí smyk a poté
přejel do protisměru, kde čelně narazil do automobilu, který stál na hranici křižovatky. Ke
zranění osob nedošlo. Vzniklá škoda činila 90 tisíc korun.
Osmadvacetiletého řidiče zastavila hlídka dne 18. ledna v nočních hodinách, když projížděl
přes obec Klučenice. Nejdříve dotyčný příslušníkům policie nepředložil řidičský průkaz, a
pak se ukázalo, že má ještě na půl roku vysloven zákaz řízení. Navíc měl pozitivní test na
drogy, konkrétně na metamfetamin. Muž se nyní bude zpovídat z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí.
Neodolatelnou chuť na sladké měl zřejmě zloděj, který přišel dne 23. ledna do prodejny
potravin v Milíně a z regálu odcizil šest čokolád, které uschoval pod oblečení. Poté z obchodu
odešel bez zaplacení. Policistům se dle popisu podařilo zjistit pachatele, jedná se o 42letého
muže, který byl již v minulosti souzen a trestán za obdobnou trestnou činnost.
Jak se ukázalo, dotyčný má na svědomí i vykradení dvou zahradních domků v Příbrami.
Koncem října loňského roku vnikl v zahrádkářské kolonii do kolny, kde nic nevzal, ale své
stopy zahladil vápnem, které tu všude rozsypal. Z druhé kůlny ukradl desetilitrový demižon
s domácím rybízovým vínem a dámské kolo, ve sklepě se mu hodil kameninový zelňák. Pak
se vloupal do domu, kde zcizil pánskou bundu a další demižon s vínem.
Na Silvestra zavítal do jiného zahradního domku, nejdříve poškodil pohybové čidlo
venkovního světla a následně zde odcizil televizor, reproduktor, dva parfémy, tři lahve
alkoholu, několik piv a erotické pomůcky. Celkem způsobil škodu ve výši téměř 15 tisíc
korun. Nyní mu hrozí za přečin krádeže a porušování domovní svobody šest měsíců až tři
roky pobytu za mřížemi.
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