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Č. ;. rnrn -20646-fi nč.zoog.oo0412.vs Hustopeče 14. srpna 2009

Óbecní úřad

Borkovany
691 75

Vloupání do sto|ařské dílnv ze dne 11.8.2009 . žádost o relaci a poskytování
infor:rnací podle $ 8ď1 tr. řádu

Zďejší součást Policie ČR, obv.odd. Hustopeče provádí šetření ve věci trestného činu krádeŽ
podle s 247l1b),2 tr' zákona, tr. činu poškozování cizí věci podle s 257lI Ír. zákona a tr' činu
nedovolené ozbrojování podle $ 185/1 tr' zákona, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel tím,
že v době od 17:00 hodin dne 10.08.2009 do 07:00 hodin dne 11.08.2009 vnikl přes nedostatečné
oplocení do areálu býv. podniku dřevovýroby v obci Borkovany' kde postupně na dílně nezjištěným
způsobem vypáčil dveře, na kanceláři nezjištěným předmětem rozlomil zámkovou vloŽku FAB a na
skladu nezjištěným způsobem odstranil kovovou petlici s visacím zámkem a z těchto objektů
odciz1l větší mnoŽství ručního elektronářadí (pily, vrtačky, frézy, brusky)' pilové kotouče a rťrzné
kovové ťrézovaci součástky, dále v kanceláři pomocí nalezeného náŤaďí poškodil zámkoq'
mechanismus na kovové trezorové skříni na zbraně, ze kteÉ následně odcizil brokovnici dvojku zn.
Zbrojovka Brno, vzor ZG 4J, ráže 16170,16110, výr.č' 11642, vše ku škodě ty. STOLARSTVI
Ladislav Foretník, IC I23l]292, Krumvíř 196.

V souladu s ust. $ 8a]I tr' řádu o poskytování inÍbrmací o tr. řízení žádáme o zveřejněr.rí
uvedeného skutku v místních sdělovacích prostředcích, zejména prostřednictvím obecního rozhlasu,
kabelové televize nebo vyvěšením na úřední desce s tím, Že občany žádáme o spolupráci při pátr.ání
po teznámém pachateli tohoto činu a v případě zjištění konkrétních poznatků necht' tyto předají
osobně na PCR oo Hustopeče nebo telefonicky na tel. č. 5i9 4rI 113 nebo na lince 158.
Za spolupráci děkuj eme.
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