Podnět číslo 20080222120007
1) Podnět č.j.

20080222120007

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov

4) Místo vady

–
Policie, náčelník Obvodního oddělení policie Český Krumlov, starosta Ing. Jedlička (ODS),velitel městské

5) Kdo by měl o podnětu vědět policie, hasiči. ( pcroopck@mvcr.cz; jan.sital@mu.ckrumlov.cz;lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz;
pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz; spisovna.ck@jck.izscr.cz )

6) Co je třeba udělat

Pátrat po malém starším ručním vozíku světlemodré (až tyrkysové) barvy.
Vozík má dvě bantamová kolečka (průměr 30 cm), a korbu o velikosti cca 45 x 70 x 30 cm.
Výplň trubkového rámu korby tvoří husté drátěné pletivo.
Od ostatních se výrazně odlišuje barvou pneumatik. Jedna je bílá, druhá černá. Krátká opěrka (noha
korby) chybí.
Vozík odcizila a užívá dvojice "nočních" zlodějů barevných kovů - specialistů na měděné kabely.
(Jejich "pracoviště" může prozradit černým dým nebo zápach, který vzniká při vypalování kabelů.)
Podnět by měl motivovat policii ke změně systému dohledu nad "legalizací" zisků z trestné činnosti ve
sběrnách kovů a zvýšení počtů pochůzek policistů v jim přidělených rajonech.
Podrobnosti lze získat na adrese: podnety/n/podnety.cz

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080222120007

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 04. 2014
Místo,odkud zloději Wildsch... + Šten...kdysi odcizili vozík a další věci dnes nebo včera někdo odnesl 2
velké vlnité Al plechy + několik menších, přestože byly poměrně dobře zajištěny.
Ohlásil:
12. 05. 2008
Při náhodném setkání na nábřeží Vltavy (přechod ul. Dělnická do Plešivecké) sdělil strážník MP autorovi
podnětu, že vozík nedávno viděl u jedné z garáží na ulici Pod Sv.Duchem. Měl poškozené jedno kolo a byl
na něm radiátor ústředního topení. Když pak druhý den ráno chtěl vozík zajistit - už tam nebyl.
Domníval se proto, že vozík si odvezl jeho pravý majitel a dál po zloději nepátral.
Ohlásil: NULL
28. 02. 2008
upozornění na podnět pečetl: PČR OOP Český Krumlov [pcroopck@mvcr.cz]

Ohlásil: NULL
26. 02. 2008
o podrobnosti projevili zájem stážníci MP L.Janečka a J.Kvapil.

Ohlásil: NULL
25. 02. 2008
Upozornění přečetl: Spisovna [spisovna.ck@jck.izscr.cz] (hasiči).
Ohlásil: NULL
25. 02. 2008
upozornění přečetl: lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz (starosta).
Ohlásil: NULL
25. 02. 2008
upozornění přečetl: Jan Šítal [jan.sital@mu.ckrumlov.cz]. (velitel MP )
Ohlásil: NULL
25. 02. 2008
upozornění přečetl: Pavel Pípal [pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz] (preventista MP). Vzápětí oznámil, že
"noční" zloděje dopadla policie v lednu 3x, ale neví zda zajištěný materiál bude stačit na podání žaloby.
Ohlásil: NULL

23. 02. 2008
Na existenci podnětu byli mailem upozorněni kompetentní na adresách: pcroopck@mvcr.cz;
jan.sital@mu.ckrumlov.cz;lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz; pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz;
spisovna.ck@jck.izscr.cz (Na existenci mailů pak telefonicky dozorčí na linkách: 156 a 158)
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

