Policie České republiky, Obvodní oddělení
Pivovarská
13,
743
01
Bílovec,
tel.
,fax.:
974735701,556410785, 556410834, vedoucí 556412144
intranet email : nj.oop.bilovec@cr_pcr.cz,
internet : email biloveczc@mvcr.cz
Policejní střípky
Pokles prověřovaných trestných činů zaznamenali bílovečtí
policisté v srpnu. Díky této skutečnosti tak byli zjištěni
pachatelé nejednoho trestného činu, neboť policisté měli
mnohem více času pro jejich ustanovení. Policisté se ale také
mohli věnovat bezpečnějšímu silničnímu provozu i veřejnému
pořádku. Ale protože policejní práce je různorodá, je možné
uvést také vypátrání tří osob v celostátním pátrání s následnou
eskortou do výkonu trestu.
Dezorientovaný zloděj??
V srpnu měli pachatelé zájem o GPS navigace. Ani vozidlo
zaparkované v prostoru oploceného pozemku, za uzavřenou
brankou v obci Vřesina, nebylo pro neznámého pachatele
překážkou. Poté co pátého srpnového odpoledne vešel na
pozemek, nezjištěným způsobem překonal centrální uzamčení
vozidla zn. Peugeot Boxer, a odcizil z kabiny vozidla GPS
displej pro určování polohy vozidla. Skromný ale zloděj
nebyl, protože “přibral“ ještě panel autorádia s CD
přehrávačem zn. Panasonic, a vysílačku zn. Grunding. Dále
nepohrdnul ani zahradnickými nůžkami, které byly uloženy v
nákladovém prostoru. Svým jednáním tak způsobil škodu ve
výši 20000,- Kč.
Během osmnáctého srpnového podvečera neznámý pachatel
rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří vozidla Škoda
Octavia, zaparkovaného na louce poblíž rybníku v obci Bítov.
Z vozidla pak pachatel odcizil GPS navigaci a způsobil tak
škodu ve výši 14000,- Kč odcizením a 4000,- Kč rozbitím
skla.
Již J. A. Komenský tvrdil, že opakování je matkou moudrosti.
Ctíc tohoto velikána českého národa, tak činíme každý měsíc a
každý měsíc se, snad již tradičně, najde poškozený, který si
splete auto s trezorem. Tak stačila půlhodina, mezi třináctou a
čtrnáctou hodinou, dvacátého srpnového odpoledne, aby
neznámý pachatel nezjištěným způsobem vypáčil zámek
předních levých dveří motorového vozidla zn. Citroen BX,
zaparkovaného na parkovišti Jodových sanatorií KlimkoviceHýlov. Z vozidla odcizil batohy s dalšími věcmi přehrávačem, flashdiskem, nabíječkou, příruční koženou tašku
a mnohé další, v celkové hodnotě 13000,-Kč.
Rozšířené krádeže
Velmi rozšířenou a pro některé „nenechavce“ atraktivní
zálibou se staly veškeré věci, které pak odevzdají jako „šrot“
ve sběrnách surovin. Samozřejmostí je fakt, že pachatele
nezajímá původní určení věcí a mnohdy tak způsobí
mnohanásobnou škodu, pod vidinou zisku několika stokorun.
Tak ve sběrně skončily lešenářské spojky spolu se zednickou
vanou, a to i přesto, že měly ještě dlouho sloužit svému
původnímu účelu. Čtyřicetidevítiletý muž je odcizil během
poledne, osmého srpna v Bílovci, na ul. Radotínské.
Zřejmě stejné určení mělo i sedm metrů měděných okapových
svodů, které neznámý pachatel demontoval v noci dvacátého
pátého srpna, z budovy kostela v obci Jistebník. Krádeží
způsobil škodu ve výši 3500,- Kč.
Ani místo posledního odpočinku nezůstalo uchráněno před
nenechavci. Třetího srpna neznámý pachatel odcizil ze
hřbitova v obci Bílovec, Výškovice, kovový rám zahradní
lavičky a kovovou část pumy. Krádeží způsobil škodu ve výši
4000,- Kč.
Bohužel bych mohla uvést mnohé další případy tohoto typu.
Policisté žádají občany o jakékoliv informace vedoucí k
ustanovení pachatelů obdobných skutků..

Zvýšený dohled na silnicích
Nelepšící se situace na silnicích vede policisty ke každodennímu
intenzivnímu výkonu služby. Ani v srpnu nechyběli bohužel
„hazardéři“, kteří se pasovali na „řidiče“ a bez příslušných
řidičských oprávnění se jali „brázdit“ silnice Bílovecka a
Klimkovicka. Policisté Obvodního oddělení Bílovec prověřovali
hned několik skutků “samozvaných řidičů“. Celkem čtyři řidiči
řídili motorová vozidla bez řidičských oprávnění, většinou v
Bílovci. Dva z těchto neřidičů navíc riskovali s alkoholem v
krvi. Řízením motorového vozidla tak spáchali hned dva trestné
činy. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění ve
smyslu ust. § 180d tr. zákona, a ohrožení pod vlivem návykové
látky ve smyslu ust. § 201 tr. zákona. První se na silnici vydal s
2,62 promilemi v krvi. Druhý s 2,15 promilemi.
Byl zjištěn také další řidič, u kterého dechová zkouška prokázala
alkohol. Vzhledem k tomu, že hodnota nepřevýšila jednu
promili, řidič svým jednáním spáchal přestupek a jeho jednání
bude řešit správní orgán odboru dopravy Městského úřadu
Bílovec.
Každý soudný účastník silničního provozu tak musí trvat na
dalších každodenních policejních kontrolách na silnicích, k
zajištění bezpečného návratu domů.
Neplacení výživného (hovorově „alimentů“)
Na základě četných dotazů matek se zaměříme na trestný čin
zanedbání povinné výživy ve smyslu ustanovení § 213 trestního
zákona. Základem nám bude litera trestního zákona, který
stanoví: „kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou
povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok.“ „Kdo se úmyslně vyhýbá
plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“
„Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel
potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
oprávněnou osobu nebezpečí nouze.“ Z praxe je patrné, že
člověku, který se nezabývá trestní problematikou, toto
ustanovení příliš neřekne. Vysvětlíme si tedy základní pojmy
tohoto trestného činu. Zákonná povinnost vyživovat nebo
zaopatřovat jiného - vyplývá ze zákona o rodině, většinou je
určeno soudem. V praxi to jsou známé „alimenty“. Soud
například určí povinnost otci přispívat na dítě částkou 1000,- Kč
měsíčně (samozřejmě pokud je dítě soudem svěřeno otci, je
stanovena vyživovací povinnost matce, apod.).
Vyživovací povinnost otce k dítěti vznikne narozením dítěte v
době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku
manželství, dále souhlasným prohlášením rodičů nebo soudním
rozhodnutím o určení otcovství. Zde je nutné připomenout, že
existuje rovněž vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely.
Vyživovací povinnost k dítěti zpravidla zaniká dobou, kdy se
dítě může živit vlastní prací.
A co je tedy neplnění vyživovací povinnosti? Pokud povinný
(otec, matka - jenž má např. soudem určeny již výše zmíněné
„alimenty“) neposkytne určenou
celou částkou. Nestačí
částečná platba. Další podmínkou je, že neplnění je soustavné
a trvá delší dobu, zpravidla minimálně šest měsíců.
Rovněž je nutné připomenout zvláštní ustanovení o účinné
lítosti § 214 trestního zákona. „Trestnost zanedbání povinné
výživy zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých
následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než
soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.“
Zjednodušeně lze v praxi říci, že pokud pachatel odevzdá celou
dlužnou částku oprávněné(mu) a nedojde k trvale nepříznivým
následkům (např. poškození tělesného nebo duševního zdraví),
do doby, než soud prvního stupně začne vyhlašovat rozsudek.
A nyní několik praktických rad:
V případě, že Vám exmanžel neplatí soudem stanovené výživné
(alimenty) delší dobu než šest měsíců, popřípadě dobu blížící se
stanovenému, učiňte trestní oznámení na Policii České
republiky. Obdobný případ nastává, pokud Vám exmanžel platí

výživné pouze z části. Pokud trvale bydlíte ve služebním
obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec podejte
trestní oznámení na Obvodním oddělení Policie České
republiky, Pivovarská 13 (situováno vedle náměstí). Tuto
trestnou činnost prověřuje prap. Bc. Holčáková, na kterou se
můžete obrátit.
Co bude s sebou dobré vzít?
- občanský průkaz
- pravomocný rozsudek soudu (kterým je určeno výživné),
pokud máte rozsudků více, přineste je s sebou, rádi Vám
poradíme
- doklady o platbě výživného, např. poštovní poukázky (v
případě, že je výživné hrazeno z části nebo občas)
- pokud se jedná o studenty středních škol, adresy škol k
potvrzení studia
Nebudete-li si s čímkoliv, ve věci neplnění výživného, vědět
rady, můžete se osobně, telefonicky (556410834), emailem
(bilovec@mvcr.cz) obrátit na své Obvodní oddělení Policie
České republiky Bílovec, prap. Bc. Holčáková.
Závěrem lze říci, že výše uvedené skutečnosti jsou pouze
pomocným vodítkem, jak postupovat v nepříznivé životní
situaci. Nelze detailně vysvětlit veškeré informace k uvedené
trestné činnosti. V případě Vašeho zájmu Vám rádi
pomůžeme.
Neplatící matky
Hned dvě „zapomnětlivé“ matky budou vysvětlovat, proč
neplní svou vyživovací povinnost na své děti. V prvním
případě učinila trestní oznámení na Policii ČR babička, které
byl chlapec svěřen do péče. „Zapomnětlivá“ matka chlapce
dluží částku na výživném ve výši 3700,- Kč a v současnosti
zřejmě dlí ve Španělsku. Druhá matka je přece jen blíž, a to v
Opavě, na výživném dluží otci svého syna 6600,- Kč.
Vyživovací povinnost byla matkám stanovena rozsudkem
soudu. Obě ženy jsou podezřelé ze spáchání trestného činu
zanedbání povinné výživy ve smyslu ustanovení § 213
trestního zákona.
„Samozvaní umělci“???
Rčením „nic cizího jim není svaté“ bychom možná mohli
uvést dva skutky sprejerství, které v současnosti prověřují
bílovečtí policisté. V týdnu od třináctého do dvacátého září
opatřil dosud neznámý pachatel, most č. 208 (na staveništi
dálnice D 47, mezi Klimkovicemi a Vřesinou), různými
kresbami. „Výtvorů“ je hned několik, od rozměrů 50 x 100
cm, až po kresbu 220 x 440 cm. Ke své činnosti využil
pachatel sprejů černé, červené, zlaté barvy. Jednotlivé objekty
znázorňovaly oči a ústa, nápis „DIEGO“, i další nápisy.
Předběžně tak pachatel způsobil škodu ve výši 45000,- Kč
plzeňské firmě.
Jistebnické nádraží Českých drah bylo místem umístění
dalších sprejerských děl. Tma dvacátéšesté zářijové noci
napomohla neznámému pachateli k poškození budovy
releovny, skříně nízkého napětí a tří polykarbonátových
přístřešků třetího nástupiště. Vyjmenované objekty opatřil
pachatel (pachatelé) spreji bílých, černých, červených,
stříbrných barev a různými nápisy „Myme twe eboy 2007“,
„Eboy, MM“ apod. Výše způsobené škody nebyla Českými
drahami dosud vyčíslena.
Chci apelovat na všechny občany, aby toto protispolečenské
jednání neakceptovali a při sebemenším podezření na
obdobnou trestnou činnost ihned informovali Policii ČR.
Neboť zůstanou-li mnozí z našich spoluobčanů laxní, v horším
případě nevšímaví, příště se obdobný skutek může opakovat
ve Vašem městě, obci, domě.....Policisté uvítají jakoukoliv
konkrétní informaci, vedoucí k ustanovení pachatelů této
trestné činnosti.

„Co Čech to muzikant“???
Každoměsíční evergreen vloupání do vozidel nescházel v
prověřování ani v měsíci září. V podvečer dvacátéhosedmého
zářijového dne zaparkoval řidič vozidlo zn. Škoda 105 na
parkovišti u Kulturního domu v Bílovci. Neznámý pachatel pak
vnikl nezjištěným způsobem do uzamčeného vozidla a odcizil z
něj plátěný batoh s obsahem, a hudební nástroje s pouzdrem saxofon, klarinet. K popisu odcizených věcí lze uvést: alt
saxofon, zn. Trevor J. James & CO, typ Revolution, v. č. T3
772, stáří 1 rok, hodnota 27000,- Kč. Klarinet s černým
pouzdrem, stáří 30 let, hodnota 5200,- Kč. Krádeží tak pachatel
způsobil škodu ve výši 35000,- Kč. Policisté po odcizených
hudebních nástrojích intenzivně pátrají a přivítají informace,
vedoucí k nalezení odcizených předmětů. Obdobně došlo k
vloupání do vozidla na stejném místě, tedy u Kulturního domu v
Bílovci, kdy během devíti! minut dvacátéhočtvrtého zářijového
poledne, neznámý pachatel rozbil nezjištěným předmětem okno
pravých předních a zadních levých dveří, kdy z vozidla odcizil
pět kusů dětských knížek, koženou peněženku s obsahem.
Celkem tak vznikla škoda ve výši 9500,- Kč.
A protože jednou z obligatorních vlastností policistů je
vytrvalost, i tento měsíc, tak jako všechny předešlé, připomínám
občanům, aby si nepletli vozidla s trezory. Prosklené části
motorových vozidel jsou velkým lákadlem pro „nenechavce“,
ne-li přímo „výkladními skříněmi“.
Bezpečnější silnice
Aktuálním tématem je zajišťování bezpečnějších silnic. V září
tak byl detekován alkohol u tří řidičů motorových vozidel,
přičemž čtvrtý řidič je podezřelý dokonce z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky ve smyslu ustanovení § 201
trestního zákona. Posledně uvedený řidič se vydal na silnice
Klimkovicka s jednou promilí alkoholu v krvi. Tak jako každý
měsíc se našel samozřejmě i „hazardér“, který řídil bez
řidičského oprávnění a je podezřelý ze spáchání trestného činu
ve smyslu ust. § 180d tr. zákona.
„Odvážní“ byli i další čtyři řidiči, kteří zamířili na silnice s
vozidly bez registračních značek. Vzhledem k novelizaci zákona
o přestupcích je tak čeká mnohem přísnější postih za uvedené
jednání, než v minulosti. Řidič, jež vyrazil na silnice bez
registrační značky, tak bude v současnosti sankcionován
pokutou ve výši od 5000,- Kč do 10000,- Kč a lidově „přijde o
řidičský průkaz, tedy bude mu uložen zákaz činnosti od šesti
měsíců do jednoho roku.
„Stále stejná písnička“ (“dé čtyřicet sedmička“)
Velmi často zaměstnává bílovecké policisty staveniště dálnice
„D 47“. Ani v září tomu nebylo jinak. Deváté zářijové
dopoledne byla oznámena krádež různých měděných kabelů,
které neznámý pachatel odcizil z mostu SO 202 (katastr
Bravantic), poté, co kabel o průměru tři centimetrů odřezal z
místa instalace. S výsledkem své činnosti ovšem nebyl spokojen,
tudíž urazil visací zámky dvou unimobuněk, umístěných na
stavbě. Z unimobuněk pak odcizil měděné kabely a hever. Ani s
tímto svým „snažením“ však spokojen nebyl. Dále přemístil z
prostoru staveniště mobilní WC, které po patnácti metrech shodil
z uvedeného mostu dolů. Celkem svým konáním tak pachatel
způsobil škodu za necelých padesát tisíc korun firmě Skanska
Brno.
Staveniště dálnice D 47, tentokrát katastr Velkých Albrechtic,
bylo místem dalšího trestného činu. V týdnu, od sedmého do
čtrnáctého září, neznámý pachatel nezjištěným způsobem
vypáčil uzamčené víko palivové nádrže pracovního stroje zn.
Caterpillar, z níž následně odcizil 200 litrů motorové nafty.
prap. Bc. Gabriela Holčáková inspektorka
npor. Bc. Jaroslav Švabík vedoucí oddělení

ČMSS – stavební spoření,
levné úvěry s liškou

Výhodná hypotéka s nízkými úroky

Uzavřete nyní hypotéku s pětiletou úrokovou sazbou.
• Stavební spoření, státní podpora až 3000 Kč ročně, Jedině v České spořitelně dostanete při podání žádosti
spoření s výnosem až 6,94 % ročně, výnos osvobozen od do 30.11.2007 a uzavření smlouvy do 31.12.2007:
• 50% slevu z poplatku za zpracování hypotéky,
zdanění.
• mimořádně sníženou úrokovou sazbu pevnou po dobu
• Výhodné financování bytových potřeb – s tarifem
5 let,
ATRAKTIV úvěr s pevným úrokem 3,7 % ročně.
• jistotu stejných splátek po dobu prvních 5 let splácení
hypotéky,
• Půjčky až 500 000 Kč bez ručitele, až 700 000 Kč
• možnost čerpat peníze na bydlení za zvýhodněných
bez zástavy nemovitosti – ideální na koupi
podmínek ihned, ale také až příští rok,
družstevních bytů
• výši hypotéky až do 100% hodnoty nemovitosti,
• dobu splatnosti hypotéky na 30 let
• Možnost kdykoliv splatit půjčku předčasně
Výhodné úvěry a spoření s Buřinkou
• Zajištění na stáří - formou penzijního připojištění,
– nyní navíc KE KAŽDÉ NOVÉ SMLOUVĚ
státní podpora až 1800 Kč ročně, daňové úlevy až
sportovní taška Elan, jako dárek,
3840 Kč ročně
od 15.10. do 21.12.2007
• státní podpora až 3000 Kč ročně,
• Investice do zajištěných podílových fondů
• výhodné 2% úročení vkladů i státní podpory,
Informujte se u nás, pomůžeme Vám.
• čistá celková míra zhodnocení úspor tak může
dosáhnout až 7% ročně,
Finanční poradce ČMSS:
Petra Chmelová, tel: 739 400 056
• meziúvěry a úvěry se splatností až 28 let na výstavbu
(T-Mobile), 776 896 630 (O2)
rodinných domů a bytů, koupě, opravy a rekonstrukce,
Poradenská kancelář ČMSS MÚ
• úvěry do 300 000 Kč bez ručitelů
Klimkovice, středa 15-17 hod., vchod
• neměnná úroková sazba po celou dobu splácení.
ze dvora, Česká pošta Klimkovice
Snadné a rychlé vyřízení
*******************************************
• daňové výhody při spoření i splácení úvěru.
Prodám nové dřevěné eurookno bílé o
Obchodní místo: www.csas.cz
Klimkovice Náměstí 31742 83 Klimkovice
rozměrech 160x140 cm dvoukřídlé.
Tel.: +420 556 420 109 Fax.: +420 556 420 818
Původní cena 12 000Kč nyní 6 000Kč.
Mob.: +420 602 789 303
Tomáš Bernady, Pod Kostelem 44,
Pondělí: 09:00 – 12:30
13:30 – 18:00
Olbramice.
Úterý: zavřeno
Středa: 09:00 – 12:30
13:30 – 17:00
Čtvrtek: zavřeno
13:30 – 16:00
Pátek: 09:00 – 12:30
13:30 – 15:00

So: zavřeno
Ne: zavřeno

**************************************************************

