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Obecní úřad
Dymokury, Činěves
 
 Žádost o vyhlášení rozhlasové relace s upozorněním pro občany
 
            V souvislosti s nárustem případů převážně majetkové trestné činnosti na teritoriu  
obvodního oddělení Policie Městec Králové, Vás tímto žádám o vyhlášení rozhlasové relace 
se zaměřením na uvedené body.
 
            -  pokládám za  důležité  občany seznámit  s  tím,  aby si  více všímali  pohybu 
podezřelých osob nebo vozidel zdržujících se  v obci nebo její blízkosti,  neboť právě tyto 
osoby mají na svědomí trestnou činnost, kterou je ohrožen majetek a bezpečnost osob. Dle  
zjištěných poznatků se trestnou činností nezabývají pouze plnoletí, ale v mnohých případech 
se jedná o osoby blízké věku nezletilých neboli mladistvých, 
 
             - v případě zjištění pohybu podezřelého vozidla s osádkou je důležité co nejpřesněji  
popsat  osádku  vozidla  a  na  tuto  skutečnost  včetně  poznamenané  registrační  značky  
upozornit obvodní oddělení Policie Městec Králové nebo linku 158, možno i anonymně
 
- dále bych chtěl upozornit převážně starší občany a občany se sníženou pohyblivostí, aby 
do svého objektu včetně obytné části nepouštěly žádnou cizí osobu, kterou neznají nebo, ve  
které nemají plnou důvěru. S tímto by mělo býti srozuměno každé malé dítě prostřednictvím 
svých zákonných zástupců. V tomto případě se nejčastěji jedná o osoby, které nabízejí k 
odprodeji různé deky, starožitnosti, oblečení, elektroniku atd. Jsou evidovány případy, že se 
pachatelé trestné činnosti vydávají za různé pracovníky organizací ( jakož vodaře, topenáře, 
instalatéry apod.)
 
 Vybrané případy poslední trestné činnosti 
 
Dne 23.1. 2011 v     09:00 hod. oznámil zástupce Státních lesů, že došlo ke krádeži 57   
kusů vzrostlých stromů v     lesním porostu v     katastru obce Činěves (u podniku Servis   
les ) a to v     době od 1.11.2010 do 23.1. 2011, kdy se jednalo o stro  DUB.    V     uvedené   
věci mělo být neznámým pachatelem nabízeno dřevo k     odprodeji.   
  
            S touto skutečností seznamte občany obce prostřednictvím rozhlasové relace ve 
všední dny a pokud možno i ve dnech pracovního klidu. Policie České republiky, Obvodní 
oddělení Městec Králové ( tel.č. 325 643 232 ) přivítá jakýkoli předaný poznatek 
související s trestnou činností, možno i anonymně. Pokud bude možné, tak rovněž 
žádám o umístění této žádosti na úřední desce.  
Za vyhlášení požadované relace a kladný přístup v této věci děkuji.
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