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2009
DUBEN

Vážení spoluobčané,
děkujeme za zájem o Informační servis pro občany Novojičínska, který
jsme vám přinášeli každý měsíc od roku 2004. I v letošním roce zde najdete
inforamace o činnosti policistů na Novojičínsku, budeme vás pravidelně
informovat o aktuální situaci ve vašich městech. Na stránkách Informačního
servisu najdete také preventivní rady a doporučení, jak předcházet trestné
činnosti. Samozřejmostí bude také pravidelná rubrika „Černá kronika“, kde se
dozvíte o případech, které se staly ve vašem okolí. Vzhledem k tomu, že práce
novojičínských policistů patří stále k nejlepším na území Severomoravského
kraje, budeme vám přinášet také informace o nejen pracovních úspěších vašich
policistů. Například v těchto dnech se jeden z novojičínských policistů Marek
Novotný chystá zdolat nejvyšší horu světa – Mount Everest. Také naši plavci,
Ivan Pilát, Vladimír Kramoliš a Andrea Zátopková patří v plavání k nejlepším
policejním sportovcům.
Pevně věříme, že se nám podaří navázat na dobrou zkušenost z let
minulých a Informační servis pro občany Novojičínska se cestou obecních
samospráv dostane na stránky obecních zpravodajů, webové stránky obcí a
měst.
Por. Bc. Miroslava Michálková Šálková

V dubnovém Informačním servise najdete:
Adresář jednotlivých útvarů i s emailovými adresami a novými názvy některých oddělení
Informace o předání Zlatého záchranářského kříže z rukou prezidenta republiky
novojičínským policistům za profesionální zásah při vlakovém neštěstí ve Studénce
Dozvíte se o cestě Marka Novotného na nejvyšší horu světa
Nebude chybět ani „Černá kronika“

Adresy a telefonické kontakty na jednotlivá oddělení v okrese
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
Územní odbor vnější služby
Územní odbor Služby kriminální policie a vyšetřování
Adresa: Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
Telefon: 974 735 111
Fax: 974 735 900
E-mail sekretariát vedení: ornj@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: pondělí aţ pátek
7.00 - 15.00 hodin

Preventivně informační skupina:
Telefon: 974 735 207, 208
Mobilní telefon: 602 161 739
E-mail preventivně informační skupina: tisknj@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: pondělí aţ pátek
7.00 - 15.00 hodin

Oddělení vnitřní kontroly:
Telefon: 974 735 200
Fax: 974 735 900
E-mail: ornj@mvcr.cz

Dopravní inspektorát:
ÚO VS
Telefon: 974 735 259
Fax: 974 735 928
Úřední dny a hodiny:pondělí a středa 8.00-17 hod.
E-mail: njdi@mvcr.cz

Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál:
Telefon: 974 735 302
Fax: 974 735 902
Email: njzbrane@mvcr.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
Územní působnost: Policie České republiky obvodní oddělení Bílovec, Frenštát pod
Radhoštěm, Fulnek, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Příbor, Studénka

Policie České republiky obvodní oddělení Bílovec
ÚO VS
Adresa: Pivovarská 13/15, 743 01 Bílovec
Telefon: 556 410 834, 556 410 785
Fax: 974 735 701
E-mail: bilovec@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě

Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Bílovec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bílovec
Územní působnost: Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Bravinné, Hýlov, Janovice,
Jistebník, Josefovice, Lhotka, Lubojaty, Nový Svět, Ohrada, Slatina, Stará Ves,
Tísek, Velké Albrechtice, Výškovice,

Policie České republiky obvodní oddělení Frenštát pod Radhoštěm
ÚO VS
Adresa: Roţnovská 241, 74401FrenštátpodRadhoštěm
Telefon: 556 835 333, 556 835 334
Fax: 974 735 718
E-mail: njoopfren@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Frenštát pod Radhoštěm
Obec s pověřeným obecním úřadem: Frenštát pod Radhoštěm
Územní působnost: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice,
Veřovice

Policie České republiky obvodní oddělení Fulnek
ÚO VS
Adresa: Masarykova 63, 742 45 Fulnek
Telefon: 556 741 333, 556 741 334
Fax: 556 741 333
E-mail: njoopful@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Fulnek
Územní působnost: Děrné, Dolejší Kunčice, Hladké Ţivotice, Jerlochovice, Jestřábí,
Jílovec, Kostelec, Kujavy, Lukavec, Pohořílky, Stachovice, Vlkovice, Vrchy

Policie České republiky obvodní oddělení Kopřivnice
ÚO VS
Adresa: Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 880 251, 556 821 021
Fax: 974 735 738
E-mail: njoopkopri@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kopřivnice
Územní působnost: Kopřivnice, Lubina, Mniší, Štramberk, Vlčovice, Závišice,
Ţenklava

Policie České republiky obvodní oddělení Nový Jičín
ÚO VS
Adresa: Vančurova 44, 741 11 Nový Jičín
Telefon: 974 735 651

Fax: 974 735 940
E- mail: njoop@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín
Územní působnost: Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub, Heřmanice u
Polomi, Hodslavice, Hostašovice, Hrabětice, Hůrka, Janovice, Jeseník nad Odrou,
Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka, Mořkov, Nový Jičín, Palačov,
Petřkovice, Polouvsí, Rybí, Starojická Lhota, Starý Jičín, Straník, Suchdol nad Odrou,
Šenov, Vlčnov, Ţilina, Ţivotice

Policie České republiky obvodní oddělení Odry
ÚO VS
Adresa: Osvobození 25, 742 35 Odry
Telefon: 556 730 834
Fax: 974 735 741
E-mail: njoopodry@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Odry
Obec s pověřeným obecním úřadem: Odry
Územní působnost: Dobešov, Emauzy, Heltínov, Heřmanice, Heřmánky, Hvězdová,
Hynčice, Jakubčovice, Kaménka, Klokočůvek, Loučky, Luboměř, Mankovice, Odry,
Pohoř, Spálov, Tošovice, Veselí, Véska, Vítovka, Vraţné

Policie České republiky obvodní oddělení Příbor
ÚO VS
Adresa: Masarykova 637, 742 58 Příbor
Telefon: 556 722 224
Fax: 556 713 927
E-mail: njooppribo@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbor
Územní působnost: Hájov, Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Prchalov, Příbor,
Sedlnice, Skotnice, Trnávka

Policie České republiky obvodní oddělení Studénka
ÚO VS
Adresa: Sjednocení 846, 742 13 Studénka
Telefon: 556 455 201
Fax: 974 735 761
E-mail: njoopstude@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetrţitě
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj
Obec s rozšířenou působností: Bílovec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Studénka
Územní působnost: Albrechtičky, Bartošovice, Butovice, Hukovice, Nová Horka,
Pustějov, Studénka

Informace o pořizování obrazových záznamů
V souvislosti se zákonnou povinností zveřejňit místa, kde jsou provozovány
kamerové systémy zabírající i místa veřejnosti přístupná, uvádíme seznam těchto
míst v rámci OŘ PČR Nový Jičín.
Bílovec:
Městský kamerový systém je provozován Měststkou policií Bílovec
Kopřivnice: Městský kamerový systém je provozován Městskou policií
Kopřivnice
Kamera objektové bezpečnosti zabírající parkoviště před OO PČR
Nový Jičín: Městský kamerový systém je provozován Městskou policií Nový
Jičín
Studénka: 2x kamera objektové bezpečnosti zabírající prostor před vchodem a
garáţí OO PČR

V následujících měsících připravujeme webové stránky jednotlivých obvodních oddělení,
nebudou k dispozici informace z jednotlivých útvarů na serveru www.policie.cz .

Zlatý záchranářský kříž
Devatenáctý březnový den se v sídle prezidenta republiky nesl v duchu lidské
pospolitosti. Již po desáté proběhlo v prostorách Pražského hradu slavnostní
předávání Zlatého záchranářského kříže.
Ten je udělován za pohotovou a nezištnou pomoc, ať uţ profesionálům z řad sloţek
integrovaného záchranného systému nebo členům dobrovolných a neziskových organizací
působících v oblasti záchranářství a v neposlední řadě i občanům a to dospělým i dětem.
Posláním Zlatého záchranářského kříţe je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté
zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných sloţek integrovaného záchranného
systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti
záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků - dětí i dospělých a podpořit
význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.
Tento akt jiţ od roku 1998 oceňuje a zdůrazňuje význam záchranářské profese i
laické pomoci. Letošní ročník byl ročníkem jubilejním. Zlaté záchranářské kříţe se udělovaly
jiţ po desáté.

Vyznamenaní policisté:
z leva: por. Bc. Petr Londin
plk. Mgr. Vlastimil Bordovský
nprap. Martin Chrupka
plk. Mgr. Tomáš tuhý
por. Bc. Miroslava
Michálková Šálková

Záštitu nad letošním ročníkem projektu poskytli prezident České republiky, předseda
vlády ČR, ministr vnitra ČR, ministryně zdravotnictví ČR, policejní prezident ČR, generální
ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, 1. náměstek ministra vnitra ČR, primátor
hlavního města Prahy, hejtman Zlínského, Jihomoravského, Plzeňského, Ústeckého,
Olomouckého kraje a kraje Vysočina.
Zlatý záchranářský kříţ se uděluje v sedmi kategoriích: záchranářský čin laiků,
záchranářský čin profesionálů jednotlivců, záchranářský čin profesionálního týmu,
nejkurióznější záchranářský čin roku, humanitární čin mimo území ČR, cena za výjimečný
přínos pro záchranářství a cena mediálních partnerů. Kaţdý rok se sejde mnoţství návrhů
na ocenění a je čím dál těţší vybrat jen jeden - ten nejlepší. Vţdyť minimálně poděkování si
zaslouţí kaţdý, kdo je ochoten v krizové situaci nezištně komukoliv pomoci. Do projektu bylo

zapojeno více neţ 450 odborníků všech záchranářských profesí, čtenáři časopisu RESCUE
report, ale také široká veřejnost. Své nominace posílali prostřednictvím formuláře na
internetových stránkách projektu i poštou. Redakce za rok 2008 přijala přes sto laických a
profesionálních nominací, z nichţ rovných sto postoupilo k hodnocení do finále.
Z rukou prezidenta České republiky Václava Klause převzal Zlatý záchranářský
kříž náměstek krajského ředitele plk. Mgr. Tomáš Tuhý.
Ocenění bylo
uděleno policistům, hasičům a zdravotnickým záchranářům za profesionální zvládnutí
situace po pádu mostu před projíždějící vlak.

Tragédie u Studénky se objevila ve všech evropských médiích a není třeba ji
popisovat. Je třeba ocenit ty, kteří se podíleli na její likvidaci. Všechny tři sloţky
Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje se velmi aktivně podílely na
záchraně, vyprošťování a ošetřování poraněných osob i vyproštění osob zemřelých. "Jedna
věc je připravovat si něco v klidu, tichu, kdyţ se nic neděje, a druhá věc je zareagovat v té
setině vteřiny, v té rozhodující minutě na místě, a vy jste to dokázali," řekl oceněným
prezident Klaus.

Novojičínský policista Marek Novotný míří
na nejvyšší horu světa - Mount Everest
Marek Novotný – nenápadný mladý muţ, do kterého by nikdo na první pohled neřekl,
ţe vyučuje policisty hmatům, kopům, pádům a úderům v rámci sluţebního výcviku. Tento
jedenatřicetiletý otec dvou dětí působí na své okolí velmi příjemně, vyrovnaně a klidně. Hory
jsou jeho velkým koníčkem jiţ dlouho. Na nejvyšší horu světa se chystá společně
s novojičínskými horolezci. V těchto dnech jsou jiţ v Nepálu.
Expedice odletěla 26. března z Vídně do nepálského Káthmandu, poté se přesune
do Tibetu, odkud se pokusí zdolat Mt. Everest, vysoký 8850 metrů, severovýchodní cestou.
Z Nového Jičína odjedou zkušení horolezci Miloslav Palacký a Roman Poloch a dva
„nováčci“ Vladimír Uhlár.
Mt. Everest je pro Marka Novotného vlastně premiéra ve velehorách. Jeho nejvyšším
vrcholem doposud byly slovenské Tatry. „Poslední dva roky jsem se věnoval aktivně
slaňování, dělal jsem ledové stěny s cepínem a podobně. Everest není hora, která se leze,
je to spíše choďák,“ říká Novotný, ţe fyzicky by neměl mít potíţe. Uţ třeba proto, ţe
jedenkrát měsíčně si tréninkově dává horský maratón. „Samozřejmě netuším, co mě tam
čeká ve velké výšce. Všechno znám jen z vyprávění zkušenějších kolegů.“
Kromě maratónu se Novotný snaţil navyknout si na zátěţ, kterou bude muset nést na
nohou. Speciální několikavrstvá bota totiţ váţí kolem dvou a půl kilogramů. „Takţe teď
pořád, kdykoliv to jde, nosím na
nohou závaţí,“ pousmál se Novotný,
jenţ se snaţil připravit i na moţné
velké mrazy, které jej ve velehorách
budou čekat. „Dělal jsem Tatry teď,
kdyţ tam tak pořád sněţilo a mrzlo.
Docela jsem si to uţíval,“ řekl
Novotný,
pro
nějţ
největší
neznámou zůstává to, jak se
vyrovná s případným nedostatkem
kyslíku.

Expedice novojičínských horolezců. První z leva Marek Novotný.

Proto výprava jede na místo téměř dva měsíce před výstupem. Do základního
tábora ve výšce 5200 metrů chce dorazit koncem prvního týdne v dubnu. Pak se přesune i
s veškerým materiálem do předsunutého tábora ve výšce 6400 metrů, kde by měli kvůli
dokonalé aklimatizaci strávit asi padesát dnů.
Po trase k vrcholu mají v plánu vybudování tří táborů, první zhruba ve výšce 7200
metrů, druhý ve výšce kolem 7500 aţ 7800 metrů a poslední ve výšce mezi 8200 aţ 8350

metrů. Pokud se jim podaří zdolat vrchol, měl by na něm zavlát prapor Nového Jičína.
„Osobně budu rád, kdyţ se mi podaří dostat se do osmi tisíc metrů, tedy do zóny smrti,“
zůstává při zemi ve svých plánech Novotný, jenţ se kvůli expedici pořádně zadluţil, a to i
přes vydatnou pomoc sponzorů. „Mám před tou horou obrovský respekt, a kdyţ to nepůjde,
tak se raději vrátím. Důleţité je hlavně vrátit se ve zdraví k rodině,“ uzavřel otec desetileté
dcery a osmiletého syna.
Cestu novojičínských horolezců na nejvyšší horu světa můţete sledovat na
www.horolezci-nj.cz/aktuality

Stalo se na Novojičínsku…..
Důvěřuj, ale prověřuj!!
I takto můţe znít rada pro 42letou ţenu z Kopřivnice. Dne 4.dubna 2009
okolo patnácté hodiny odpolední jí zazvonil telefon. Ţena, která byla na telefonu, se
představila jako lékařka, která má ordinaci ve stejné budově jako poškozená.
Neznámá pachatelka ji přes telefon poţádala, aby převzala balík adresovaný do
její ordinace. Z telefonátu vyplynulo, ţe jej doveze muţ a tomu má poškozená
doplatit dobírku ve výši 2.600,- Kč.
Ţena tak v dobré víře učinila vzhledem k dobrým vztahům s lékařkou. Druhý
den ráno obdrţela poškozená sms zprávu, ve které se jí údajná lékařka omlouvala,
ţe si pro balík nepřišla. Jako důvod uvedla svou náhlou hospitalizaci po nehodě
v nemocnici v Novém Jičíně. Krátce po poledni přišla další sms, ve které ji ţádala o
pomoc při vyplacení zálohy ve výši 5.000,-Kč pro její zdravotní sestřičku a tuto by si
vyzvedla její zaměstnankyně kolem čtrnácté hodiny dne 5. dubna 2009. Důvěřivá
ţena tak během dvou dnů přišla o 7 600 Kč.
V pondělí 6. dubna 2009 pak poškozená po osobním kontaktu s lékařkou
zjistila, ţe byla podvedena neznámými pachateli. Policisté celý případ šetří jako
spáchání trestného činu podvod.
!!!!!Důrazně také varujeme občany, kteří díky důvěřivosti přicházejí někdy o nemalé
finanční částky před různými podvodníky a podomními prodejci.!!!!!

Dopravní nehody si od ledna vyžádaly tři oběti.
Za první tři měsíce letošního roku šetřila novojičínská policie 222 nehod na
pozemních komunikacích, při kterých byly usmrceny tři osoby. Další tři osoby utrpěly
těţká zranění a 43 osob zranění lehkého charakteru. Výše hmotné škody odhadem
přesáhla 17 miliónů korun.
V porovnání se stejným obdobím
základních ukazatelů nehod, klesl:

roku 2008 zaznamenáváme pokles u všech

· počet nehod o 286, tj. o 56%
· počet usmrcených o 5 osob, tj. o 63%
· počet těţce zraněných o 7 osob, tj. o 70%
· počet lehce zraněných o 45 osob, tj. o 51%

Nejčastější příčiny dopravních nehod:

příčina

2009

2008

+/-

%

nesprávný způsob
jízdy

102

282

-180

-64

rychlost

77

106

-29

-27

přednost

19

61

-42

-69

předjíždění

3

17

-14

-82

alkohol

25

25

0

0

Policisté přistihli dvě podnapilé ženy za volantem
Jarní počasí vylákalo na silnice spousty řidičů. Někteří se před jízdou ale
museli posilnit alkoholem. V hodně podroušeném stavu usedly v uplynulém víkendu
za volant svých vozidel dvě ţeny z Novojičínska. Obě řidičky nadýchaly přes dvě
promile alkoholu.
První řidičku vozidla Škoda Favorit kontrolovali policisté před obcí Rybí v
sobotu 4. dubna krátce po desáté hodině dopoledne. Výsledek dechové zkoušky byl
2,85 promile alkoholu. Policisté při kontrole dále zjistili, ţe ţena má vysloven zákaz
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Novojičínský okresní soud
ţeně vyměřil trest do srpna 2010. Policisté ţenu podezřívají ze spáchání trestných
činů maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a ohroţení pod vlivem návykové látky.
Alkohol v krvi další řidičky osobního vozu Škoda Favorit zjistili v neděli 5.
dubna ve večerních hodinách bílovečtí policisté. Přístroj ukázal 2,62 promile
alkoholu v dechu. Policisté jí kontrolovali na silnici mezi obcemi Bravantice a
Jistebník. Řidička na místě s naměřenou hladinou souhlasil a neţádala odběr krve.
Také tato ţena čelí podezření ze spáchání trestného činu ohroţení pod vlivem
návykové látky.
Řidička nedala motocyklistovi přednost
Dopravní nehoda s fatálními následky se stala v pátek 3. dubna v
odpoledních hodinách v Suchdole nad Odrou. Kolem půl šesté odpoledne řidička
vozidla Fiat Marea přijíţděla po vedlejší komunikaci z ulice Malá Strana a při

odbočování vlevo, nedala přednost v jízdě
motocyklu Honda NTV 650. S
motocyklem jel řidič po hlavní komunikaci ulice Komenského ze směru od místní
části Kletné. Následně došlo ke střetu levé přední části vozidla a přední části
motocyklu. Při dopravní nehodě došlo k těţkému zranění řidiče motocyklu.
Motocyklista byl ve váţném stavu přepraven na traumatologické oddělení Fakultní
nemocnice Ostrava-Poruba. Řidička fiatu zraněna nebyla. Vzhledem k váţnému
stavu řidiče motocyklu policisté nemohli provést dechovou zkoušku, řidička fiatu
alkohol před jízdou nepila. Na vozidle a motocyklu vznikla předběţná škoda za 50
tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení k objasnění a prověřování
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu ublíţení na zdraví, ze kterého
je podezřelá řidička osobního vozidla.
Rybář přišel o své potřeby
Vloupání do zahradní chatky v Polouvsí šetří v těchto dnech novojičínští
policisté. Neznámý pachatel do dřevěné zahradní chatky vnikl v noci na 4. dubna
letošního roku. Z chatky následně odcizil rybářské potřeby v hodnotě přes 27 tisíc
korun. Policisté po pachateli krádeţe intenzivně pátrají.
Pachatel poškodil vitríny a odcizil z nich věci
Škodu přes dvanáct tisíc korun způsobil v noci na 5. dubna neznámý
pachatel, který poškodil skleněné vitríny ve Studénce na ulici Poštovní. Pachatel
nejdříve vnikl do chodby objektu Centra obchodu a sluţeb, kde rozbil skleněná
dvířka vitríny umístěné na zdi a dále vnikl i do další vitríny. Pachatel z nich poté
odcizil několik kusů maket mobilních telefonů, přívěšků Swarowski, několik maket
Bluettooth sluchátek, dvacet kusů krytů různých značek mobilních telefonů, stojánků
na mobilní telefony a další věci. Způsobena škoda odcizením byla vyčíslena na
téměř dvanáct a půl tisíce korun a poškozením za čtyři sta korun.
Vloupání do včelína
Majitel policistům uvedl, ţe ve včelíně byl naposledy v sobotu 28. březny, kdy
zde nastavil dvě pasti na myši a včelín poté uzamkl. Policisté na místě zjistili, ţe
došlo ke krádeţi vloupáním, kdy neznámý pachatel nejdříve poškodil vstupní dveře
do včelína. Po násilném vniknutí ze včelína poté odcizil včelařskou váhu, svítilnu a
kuřák na včely. Pachatel dále před včelínem odcizil tři dřevěné úly s včelstvem.
Celková škoda byla majitelem odhadnuta přes deset tisíc korun.
Zjištění pachatelé vloupání do novinového stánku
Bílovečtí policisté zjistili tento týden pachatele vloupání do novinového
stánku v Bílovci na ulici Ostravská. Čtyři místní mladíci (18, 19, 20 a 24) se budou
zodpovídat z krádeţe vloupáním a poškozování cizí věci, kdy na počátku března
letošního roku ukradl z regálu novinového stánku cigarety různých značek v
hodnotě přes patnáct set korun. Na zařízení novinového stánku způsobili další

škodu přes pět a půl tisíce korun. Mladíci se k činu doznali a vše provedli společně.
Policistům dále uvedli, ţe odcizené cigarety pouţili pro vlastní potřebu.
Pachatel odcizil autobus a havaroval
V noci ze středy na čtvrtek 2. dubna odcizil neznámý pachatel autobus, se
kterým následně havaroval. Doposud neznámý pachatel autobus Daf v hodnotě tři
sta tisíc korun odcizil na parkovišti u obchodního domu v Odrách. Pachatel za
pomocí ponechaného klíče v zapalování autobus nastartoval a z místa odjel.
Následně s autobusem na silnici vedoucí z Oder na Veselí havaroval a z místa utekl.
Škoda na autobuse po dopravní nehodě byla odhadnuta na částku 100 tisíc korun.
Havarovaný autobus si převzal současný uţivatel. Oderští policisté případ prošetřují
pro trestný čin neoprávněné uţívání cizí věci a havárie je šetřena novojičínskými
dopravními policisty.
Poškozené ve vzteku rozbil okna
Čtyřiačtyřicetiletý muţ z Frenštátu pod Radhoštěm je podezřelý ze spáchání
trestného činu poškozování cizí věci. Podezřelý měl ve čtvrtek 2. dubna krátce po
čtvrté hodině nad ránem u jednoho rodinného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm
holou rukou rozbít jedenáct skleněných výplní oken. Události předcházela slovní
rozepře s poškozenou, které tímto svým jednáním způsobil škodu přes šest tisíc
korun. Jednání se bývalý přítel dopustil po předchozím poţití alkoholu, kdy u něj bylo
zjištěno 0,8 promile alkoholu v dechu. Trestní stíhání muţe je vedeno na svobodě.
Krádež světlometu z kamiónu
V noci na 2. dubna došlo na benzínové čerpací stanici v Libhošti ke krádeţi
světel na návěsu. Neznámý pachatel demontoval a následně odcizil ze zahraničního
návěsu dva kusy zadních světel. Zahraniční firmě tak byla způsobena škoda
odcizením ve výši dvanáct tisíc korun.
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