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Případy z Milínska
V době od 11. do 26. července vnikl neznámý zloděj do domu v jedné obci na Milínsku. Odcizil zde
finanční hotovost ve výši přesahující dvě stě tisíc korun.
Zatím nezjištěný pachatel se vloupal v období od 8. 6. do 30. 7. do bazaru v Zalužanech. Z venkovních
prostor prodejny zcizil pět nových chrličů z pískovce, erb z litého pískovce a kolečko. Celkem byla vzniklá
škoda stanovena na 14 tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 3. srpna v nočních hodinách v obci Horní Hbity osobní vozidlo. U řidiče
policisté provedli dechovou zkoušku, na displeji přístroje se objevila hodnota 0,9 promile alkoholu. Navíc
na automobilu byla propadlá technická prohlídka.
Operační důstojník přijal dne 8. srpna na lince 158 oznámení o nálezu munice v obci Mýšlovice. Přivolaný
pyrotechnik určil, že se jedná o tři německé dělostřelecké granáty ráže 75 mm. Následně nevybuchlou
munici zlikvidoval.
Škodu ve výši 25 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který mezi 5. a 9. srpnem vnikl násilím do chalupy
v obci Zadní Chlum. Ukradl tu televizor, motorovou pilu, aku vrtačku, horkovzdušnou pistoli a přímočarou
pilu.
Jakýsi nenechavec se vloupal z 12. na 13. srpna do skladu jedné provozovny v Milíně. Z objektu odcizil
elektrické míchadlo, postřikovač na penetraci a kompresor. Způsobená škoda činila 36 tisíc korun.
Z garáže u rekreační chaty ukradl zatím nezjištěný zloděj jízdní kolo červeno černé barvy. Událost se stala z
16. na 17. srpna v osadě Trhovky. Způsobená škoda byla stanovena na 25 tisíc korun.
Neznámý pachatel vnikl ze 17. na 18. srpna do automobilu zaparkovaného v Klučenicích. Poškodil přitom
zámek dveří a lak na autě. Z vnitřních prostor vozu nic neodcizil. Vzniklá škoda činí 11 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tiskové mluvčí P ČR Příbram

