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Vloupání do automobilu prověřují policisté z Police nad Metují, ke kterému došlo v noci ze
soboty na neděli. Zloděj se zaměřil na interiér nákladního vozu, konkrétně na chladicí box.
{jathumbnail off}
"Nejprve vlezl střechou do skladu, kde bylo auto zaparkované, pak odstranil zámky na
chladícím boxu, z něhož vybral různé mléčné výrobky. Těžko říci, zda přišel zásobit dětský
tábor či opravdu početnou rodinu, jak by se mohlo podle množství odcizených věcí zdát, nebo
zda snědl a vypil vše sám. Ale lze předpokládat, že sníst na posezení 12 kelímků zakysané
smetany, 10 pribináčků, asi 25 jiných jogurtů a vypít 36 litrů mléka by jeden člověk určitě
nezvládl," komentovala vloupání tisková policejní mluvčí Eva Prachařová.

Zloděl majiteli odcizil zboží za téměř 6 tisíc korun.

Další krádež ze zaparkovaného automobilu vyšetřují policisté v České Skalici, kde z Peugeotu
307 zmizela peněženka s osobními doklady a finanční hotovost. V Novém Městě nad Metují
zase z vozu zmizel příruční trezorek. Na odcizené hotovosti a rozbitém skle zloděl majitele
připravil o bezmála 22 tisíc korun.

"Přesto, že policisté věnují mnoho hodin práce a úsilí na prevenci krádeží z vozidel, vyšetřují
v poslední době poměrně velký počet případů vykradených aut. Jedná se především o osobní
automobily, ve kterých si majitelé zanechají nějaké předměty ve vozidle. I když k největšímu
počtu krádeží dochází v nočních hodinách, výjimkou není ani denní doba," upozornila na
nebezpečí Eva Prachařová.
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V souvislosti s vloupáními do vozidel policisté vybízejí všechny motoristy, aby si v autech nic
cenného nenechávali. A už vůbec ne přes noc, i když parkují před svým domem a věci uvnitř
nejsou vidět.
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