Informovaný senior

Jak se nestát obětí trestného činu
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Publikace je realizována v rámci projektu Vysočina pro seniory – aktivně a spolu!!!
a je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.

Vážené seniorky, vážení senioři,
prostřednictvím aktivit v oblasti seniorské politiky
usilujeme o vytváření vhodných podmínek pro váš
aktivní a bezpečný život. Zaměřujeme pozornost
na aktivity, které mají podpůrný a preventivní
charakter a brání tomu, abyste se ocitali v ohrožení
a nebezpečných situacích. Nejinak je tomu i u této
brožury, vytvořené ve spolupráci s Krajskou policií
Kraje Vysočina. Mějte na paměti, že existují lidé, kteří
dokážou zneužít vaší důvěřivosti a nepozornosti
a pro své vlastní obohacení se nezdráhají použít
i psychické a fyzické násilí. Buďte opatrní a snažte se
dodržovat všechny zásady, uvedené u jednotlivých
příběhů. Jsem přesvědčený, že rozvážnost,
ostražitost a správné reakce v dané situaci pomohou
ochránit vaše bezpečí a nedovolí, abyste se stali
oběťmi trestný činů.

Mgr. Pavel Franěk,
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí k nejbezpečnějším
regionům v celé České republice. Přesto případy trestné
činnosti páchané na seniorech stále plní policejní statistiky.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina prostřednictvím
sdělovacích prostředků pravidelně informuje o těchto
případech a radí vám, jak se správně zachovat, abyste se
nestali obětí trestného činu. Právě k vyšší informovanosti
o aktuálním nebezpečí, které vám může hrozit,
a k informovanosti, jak se před podvodníky účinně bránit,
by měla sloužit brožura, již dostáváte do rukou. Všechny
smutné příběhy, na kterých vám chceme ukázat, čeho
se máte vyvarovat a jaké zásady a pravidla bezpečného
chování dodržovat, se skutečně staly lidem žijícím v našem
kraji. Pevně věřím, že pokud budete tato základní a velmi
jednoduchá pravidla bezpečného chování dodržovat,
nedáte podvodníkům žádnou šanci.
brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek,
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

3

Senior a rizika
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Nebezpečná přátelství na sociálních sítích
Na Jihlavsku přišla důvěřivá žena prostřednictvím přátelství na facebooku s neznámou osobou o částku 380 tisíc korun. Na Žďársku podvodník na sociálních sítích připravil ženu o 170 tisíc korun. Dva podobné případy, při nichž ženy oslovili prostřednictvím sociální sítě neznámí pachatelé,
postupně si získávali jejich důvěru a poté z nich vylákali různé smyšlené
platby.
V obou případech vše začalo tím, že ženám přišla na sociální síti„žádost o přátelství“ od neznámé osoby, vystupující pod cizokrajně znějícím mužským jménem. U každé z nich se jednalo o jiné jméno. Ženy žádost přijaly a poté začaly
s pachateli komunikovat. Sdělovaly jim informace o sobě, na to pachatelé reagovali obdobnými informacemi a emocionálně zabarvenými reakcemi si získávali jejich důvěru. Jeden z pachatelů tvrdil, že je italský námořník, a druhý o sobě
uvedl, že je americký voják na misi v Asii. „Námořník“ ženě napsal, že jeho loď
byla přepadena a on jí posílá balík s penězi,„voják“ obdržel více než milion dolarů
a potřeboval je rychle někam poslat. V obou případech tedy měly ženy očekávat
zásilku. Té „od námořníka“ přišla zpráva, která ji vyzývala k zaplacení finanční hotovosti z důvodu poplatku za doručení balíku. Když peníze na účet žena zaslala,
situace se opakovala s výzvou k uhrazení ještě vyšší částky. Žena si peníze půjčila
u finanční společnosti, kde ji upozornili na možnost podvodu. Žena peníze na
účet poslala, přestože byla ještě při odesílání částky upozorněna, že se jedná o rizikový účet. Poté, co si půjčila u jiné finanční instituce další peníze, které opět poslala na účet, obdržela zprávu, že „námořník“ na lodi umírá. Další výzvu k zaplacení peněz za zásilku již nezaplatila a obrátila se na policii. Druhou ženu odkázal
„voják“ na další neznámou osobu na sociální síti, vystupující opět pod mužským
exotickým jménem. Tento pachatel pak se ženou jednal o doručení balíku s tím,
že opakovaně žádal o zaslání finančních částek na účty pod záminkou úhrady
různých poplatků za doručení. Žena peníze v eurech poslala ve třech případech,
poté se obrátila na policii. Vypátrat pachatele a zjistit, kam peníze podvedených
žen v těchto případech směřovaly, je však velice obtížné.
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Preventivní doporučení:
•

komunikace s neznámými osobami na sociálních sítích je vždy velmi
riziková

•

do „přátel“ si jako uživatel sociálních sítí přidávejte jen lidi, se kterými se
znáte, u nichž jste si ověřili jejich totožnost

•

při užívání sociálních sítí dbejte na ochranu svého soukromí

•

buďte opatrní při sdělování svých osobních údajů

•

při vyplňování osobních dat se omezte pouze na údaje, které jsou povinné

•

dobře si rozmyslete, než umístíte na internet nějaký obsah – fotografii,
video či text, neboť nikdy nemůžete vědět, komu se dostanou do rukou
a kdo je může snadno zneužít

•

při každém zadávání přihlašovacích údajů buďte velmi obezřetní

•

nikdy nepovolujte možnost uložení přihlašovacích údajů na počítačích,
ke kterým má přístup více lidí

•

snažte se svou identitu udržet v co největší možné anonymitě
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Senior a rizika
INTERNETOVÝCH NÁKUPŮ
„Extra výhodné“ nákupy přes internet
Prostřednictvím podvodného inzerátu, kde pachatelé nabízeli k prodeji velice výhodně zemědělskou techniku, přišel muž o 70 tisíc korun. Tyto
peníze zaplatil jako zálohu za objednané zboží, kterého se nikdy nedočkal.
Muži z Havlíčkobrodska padl do oka inzerát na internetovém portálu, v němž
byl nabízen zemědělský traktor ze zahraničí za více než šest tisíc euro. Jednalo se
o velice výhodnou cenu, a tak na tento inzerát zareagoval. S inzerentem komunikoval telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Tím, že šlo o prodej ze zahraničí, nedošlo k osobnímu setkání ani prohlídce zboží. Po velice přesvědčivé prezentaci
zboží a milé a ochotné komunikaci s inzerentem muž souhlasil s platbou zálohy
a poslal na zahraniční účet částku ve výši 70 tisíc korun. Vzápětí ustala ze strany
inzerenta veškerá komunikace a podvedený muž nezískal ani traktor, ani zpět
své peníze. Případ byl právně kvalifikován jako trestný čin podvodu v dokonaném stadiu.
Takovéto inzeráty na internetu patří k velmi častým způsobům podvodného
jednání. Pachatelé jsou zdatní manipulátoři a snaží se dosáhnout svého cíle, jímž
je získání finančních prostředků. Jsou velmi vstřícní, velmi mile a ochotně komunikují, na každou komunikaci okamžitě reagují. To však pouze do doby, než dosáhnou svého a obdrží požadované peníze. K získání zálohy používají věrohodné legendy o nutné potřebě financí na uhrazení nákladů spojených s přepravou
zboží či jeho proclením. Po zaslání požadované částky se již neozvou a všechny
pokusy o navázání kontaktu, dodání zaplaceného zboží či vrácení peněz zůstanou bez odezvy.
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Preventivní doporučení:
•

nakupujte u prodejců, které znáte; pokud je neznáte, předem si o nich
zjistěte potřebné informace

•

nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen ani pěkně vypadajícím
fotografiím nabízeného zboží

•

neprovádějte platbu za zboží předem, využívejte dodání na dobírku

•

čtěte recenze a využívejte zkušenosti jiných nakupujících

•

před nákupem si důkladně přečtěte zásady o dodání zboží

•

seznamte se vždy podrobně s reklamačním řádem

•

od prodejce získejte informace o podmínkách a nákladech při dodání
zboží

•

vyhledejte si telefonní číslo a e-mail na prodejce

•

uchovejte si záznam o internetových transakcích včetně webových
stránek prodejců

•

při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte obsah zásilky
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Senior a rizika
V SILNIČNÍM PROVOZU
Dopravní nehoda seniora skončila smrtí spolujezdkyně
Podle údajů, které vycházejí ze statistiky dopravní nehodovosti, se řidiči
a řidičky starší 60 let podílejí na zhruba pěti procentech z celkového počtu
dopravních nehod, jež se stanou na silnicích v Kraji Vysočina. Mezi ně patří
i jedna z tragických nehod u malé obce na Vysočině, kterou způsobil devětasedmdesátiletý senior z Jihlavska.
Tento řidič osobního vozidla projížděl po silnici druhé třídy. Před obcí, do které přijížděl, neponechal dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za osobním vozidlem, jež zastavovalo před ním. V důsledku toho došlo ke střetu obou vozidel. Při
dopravní nehodě způsobil řidič své spolujezdkyni těžké zranění, se kterým musela být letecky transportována do nemocnice. Po několika dnech na následky
zranění zemřela. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Přestože devětasedmdesátiletý řidič vozidla předložil platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, vznikly o této zdravotní způsobilosti důvodné
pochybnosti. Vyšetřovatel proto přizval znalce z odvětví dopravní psychologie
a ze znaleckého posudku vyplynulo, že řidič nebyl v době nehodového děje způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo. Neuvědomoval si věkem snížený pokles
schopností řídit vozidlo a nebyl schopen rozpoznat pozvolný pokles výkonnosti
pro bezpečné řízení motorového vozidla. V tomto stavu přesto usedl za volant,
havaroval, a způsobil tak dopravní nehodu s fatálními následky.
Povinnost lékařských prohlídek pro řízení motorových vozidel stanovuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tuto prohlídku musí absolvovat řidiči, kteří dovrší 65 a 68 let, u řidičů starších jsou pak povinné lékařské prohlídky
každé dva roky. Lékař vám vystaví doklad o zdravotní způsobilosti, který jste povinni mít při řízení vozidla u sebe. Nemá-li řidič platný posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí mu ve správním řízení pokuta ve výši od 25 000 do 50 000 korun.

8

Preventivní doporučení
•

i když vlastníte doklad o zdravotní způsobilosti, rozhodnutí o řízení motorového vozidla je na vás – vy musíte vědět, zda budete řízení zvládat
a budete schopní reagovat na všechny situace, které mohou při řízení
motorového vozidla nastat

•

ve vyšším věku musíte počítat se změnami zdravotního stavu, zhoršující
se kvalitou zraku a výrazně zpomalenými reflexy, jež jsou velmi důležité
pro vnímání pohybu ostatních vozidel a chodců

•

pro plánovanou cestu si zvolte vhodnou trasu a čas – méně frekventované silnice a časy mimo dopravní špičky

•

před jízdou ani během jízdy nesmíte používat léky, jež tlumí pozornost

•

čas od času si zopakujte základní pravidla silničního provozu
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Senior
A BEZPEČÍ PŘI VÝLETECH
Pohřešovaného seniora vypátral v lese až policejní psovod
Zvláště v letních měsících pátrají policisté mnohem častěji po seniorech,
kteří odejdou do lesa a nevrátí se zpátky. Může jít o přecenění sil, náhlou
zdravotní komplikaci, podcení aktuálního počasí či zabloudění. Senior se
dostane do situace, kdy je bezprostředně ohroženo jeho zdraví a někdy i život. Dramatický příběh se šťastným koncem zažil třiaosmdesátiletý senior
z Třebíčska, jenž odešel z domova a nevrátil se.
Pro policisty případ začal v okamžiku, kdy v dopoledních hodinách přijali na
tísňové lince 158 zoufalé volání od muže, který měl vážnou obavu o svého příbuzného. Senior totiž odjel předchozí den večer vozidlem do lesa a domů se nevrátil. Jeho mobilní telefon byl nedostupný, automobil, jejž nalezli zaparkovaný
v lese, byl prázdný a v okolí pohřešovaného muže nenalezli. Policisté okamžitě
vyjeli na místo a začali seniora hledat. Nutnost nalézt seniora co nejdříve navíc
zvyšovalo horké letní počasí. Policisté proto zorganizovali v rozlehlém lese rozsáhlou pátrací akci. Do pátrání se zapojili také policejní psovodi, profesionální
i dobrovolní hasiči a myslivci. Po jedné hodině odpoledne přišla dobrá zpráva,
že seniora nalezl v lese policejní psovod. Muž neměl viditelné zranění, byl ale
značně dehydrovaný a unavený. Policisté seniorovi ihned poskytli nezbytnou
péči a na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ho dopravila
do nemocnice.
V případě pátrání po pohřešovaném člověku dělají policisté maximum, aby
byla ztracená osoba co nejrychleji nalezena. Přesto však ne všechna pátrání mají
šťastný konec. Každý senior by se proto měl snažit, aby se do takové situace nedostal, a pokud ano, aby si mohl přivolat pomoc.
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Preventivní doporučení:
•

než se kamkoliv vydáte, měli byste vědět, kam jdete, jak a čím se tam dostanete a jak se vrátíte zpátky

•

upřednostňujte návštěvu míst v přírodě a lesů, které dobře znáte

•

všímejte si významných orientačních bodů v okolí, podle nichž pak snáze
najdete cestu zpátky, případně upřesníte, kde se nacházíte

•

mějte u sebe funkční a nabitý mobilní telefon

•

řekněte někomu ve svém okolí, kam jdete a kdy se přibližně vrátíte

•

pokud se chystáte na náročnější výlet, zvažte předem svůj aktuální zdravotní stav a počasí

•

vezměte si s sebou dostatečné množství vody, případně svačinu

•

pokud užíváte léky, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebujete, nezapomeňte si je vzít s sebou
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Senior
A BEZPEČÍ VOZIDLA
Automobil není výkladní skříň
Není radno nechávat si ve vozidle odložené věci. Nejde jenom o ztrátu
věcí, ale rovněž o to, že na okradeného člověk čeká po překonání počátečního šoku řada starostí. Od opravy automobilu až po jednání na úřadech
v případě odcizených dokladů.
Někdy i ztracené věci mohou majiteli způsobit značné komplikace, zvláště
potřebuje-li je přímo ke svému životu. Právě tak tomu bylo u téměř sedmdesátiletého seniora z Pelhřimovska, který byl okraden v Jihlavě. Do krajského města
přijel vozidlem ze svého bydliště na lékařskou prohlídku. S sebou si vezl kompletní dýchací přístroj s příslušenstvím, jejž měl zapůjčený od zdravotní pojišťovny.
Před cestou do nemocnice si ještě jel nakoupit. Zastavil na parkovišti u obchodního domu, přístroj nechal ve vozidle, vozidlo zamkl a odešel. Když se vrátil zpátky, dýchací přístroj v automobilu nebyl. Další cesta seniora tak směřovala na policii, kde bylo zahájeno prověřování pro trestný čin krádeže spáchané vloupáním.
Případ nakonec skončil dobře. Dýchací přístroj v hodnotě přes třicet tisíc korun
objevil v lokalitě garáží poctivý nálezce a senior si jej mohl převzít zpět.
Většinou však okradení lidé takovéto štěstí nemají a odcizené věci již nikdy
neuvidí. Proto je nutné mít na paměti, že ve vozidle nelze nechávat odložené
žádné věci, o které nechce jejich majitel přijít.
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Preventivní doporučení:
•

když opouštíte vozidlo, nenechávejte v něm žádné odložené věci

•

zlákat pachatele může jakákoli věc, která je viditelně odložená ve vozidle

•

u cenných věcí nelze spoléhat na to, že ji před pachatelem uchrání ukrytí
pod sedačky, případně uložení do zavazadlového prostoru

•

peněženky, mobilní telefony, notebooky a kabelky noste stále s sebou

•

automobil při odchodu vždy uzamkněte, i kdybyste jej opouštěli jen
na chvilku

•

než od uzamčeného vozidla odejdete, osobně se přesvědčte, že je zamčené a jsou uzavřená také okna

•

zatímco se věnujete ukládání nákupu do vozidla, mějte svoje peněženky
a kabelky stále pod kontrolou

•

neodkládejte si věci na střechu vozidla, můžete na ně lehce zapomenout
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Senior
A BEZPEČÍ NA ULICI
Nabízená pomoc se obrátila v trestný čin
V životě může přijít situace, kdy rádi přivítáme pomoc od cizího člověka.
Nikoho nenapadne, že by se mohli najít takoví jedinci, kteří situace záměrně využijí, získají si vaši důvěru a nakonec vás okradou, nebo vám dokonce
ublíží. Příkladem takovéto bezcitnosti je i příběh seniora, který přijal pomoc náhodného kolemjdoucího.
Šestaosmdesátiletý muž z Jihlavska, jenž se obtížněji pohybuje, odpočíval
na náměstí na lavičce. Jeho zdravotní indispozice si všiml neznámý muž a nabídl
mu, že ho doprovodí. Senior pomoc potřeboval, a proto ji přijal. Neznámý muž
seniora odvedl k vozidlu taxislužby, do kterého oba nastoupili. Odjeli do místa
bydliště seniora, kde muž ochotně vystoupil s ním, podpíral ho a doprovodil
do domu. V chodbě domu, kde nebyli žádní svědci, nastal pro seniora nečekaný
zvrat. Neznámý muž se změnil v útočníka, bezbrannému seniorovi vytrhl z ruky
nákupní tašku, ukradl mu peněženku s penězi a okamžitě zmizel. Vzhledem
ke zdravotnímu stavu, a navíc nečekanému momentu překvapení senior na celou situaci nijak nemohl reagovat.
V těchto případech si pachatel vždy jde bezcitně za svým cílem, a tím je získání peněz nebo majetku. V některých případech neváhá použít i fyzické násilí,
oběti ublížit a ohrozit ji na životě a zdraví.

14

Preventivní doporučení:
•

věnujte pozornost svému okolí a nedůvěřujte každému, kdo vás osloví

•

nepřijímejte nabízený doprovod ani odvoz od lidí, které neznáte

•

s nikým nikam nechoďte a nikomu nedávejte své věci

•

máte-li zdravotní či jiné problémy, přivolejte si raději odbornou pomoc

•

pokud někdo žádá pomoc po vás, buďte také opatrní a raději přivolejte
odbornou pomoc

•

vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám

•

buďte obezřetní v místech, kde je větší množství lidí, a dobře si hlídejte
své věci

•

zvláště opatrní buďte na své věci v prostředcích hromadné dopravy, nákupních centrech nebo v přeplněných čekárnách

•

nikomu neříkejte a před nikým nedávejte najevo, že u sebe máte nějaké
cennosti a kde je máte schované

•

nenoste peněženku v batohu na zádech, kam nevidíte

•

nenechávejte peněženku na vrchu kabelky či tašky (uložte ji na dno), nenoste ji v zadní kapse kalhot (použijte vnitřní kapsu v oblečení)

•

v případě, že při sobě nosíte platební kartu, nenechávejte si na stejném
místě napsaný její PIN kód
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Senior
A BEZPEČÍ DOMOVA
Vlastní byt se stal pro seniora na několik hodin vězením
Dům či byt, ve kterém žijeme, je pro každého místo, kde se cítí bezpečně. Když však pustíme dovnitř cizího člověka, může se toto místo stát pastí,
z níž není úniku. Pokud se pachatel dostane do bytu, je zvláště pro seniory
velmi obtížné docílit toho, aby odešel a aby se ubránili psychickému a někdy i fyzickému nátlaku.
Cílem jednoho takového podvodníka a násilníka se stal starší muž na Jihlavsku. V ranních hodinách ke dveřím jeho bytu přišel neznámý muž a tvrdil, že senior dluží na zdravotním a sociálním pojištění. Zaskočený obyvatel bytu ho pustil dovnitř. Poté začalo pro staršího muže několikahodinové utrpení. Pachatel na
něho vyvíjel tlak, snažil se ho přimět k vydání peněz a majetku a odmítal odejít.
Když neuspěl, nabízel mu vypravení pohřbu. Přinesl si s sebou i formuláře a vyžadoval vyplacení zálohy, což senior opět odmítl. Vzhledem k tomu, že nebyl pachatel ani tentokrát úspěšný, vyvíjel na staršího muže ještě větší tlak, vyhrožoval
mu, slovně a fyzicky ho napadal. V bytě vzal různé cennější věci včetně televizoru,
který odmontoval ze stěny. Než z bytu pachatel konečně odešel, ještě pod pohrůžkou dalšího násilí přinutil vyděšeného seniora podepsat prohlášení, že mu
věci daroval. Teprve poté pro otřeseného a zraněného muže dramatická situace
skončila. Pachatele, který měl za sebou bohatou trestní minulost, kriminalisté
dopadli, byl obviněn ze spáchání celkem čtyř trestných činů a skončil ve věznici.
Přestože bylo spravedlnosti učiněno zadost, otřesnou zkušenost a traumatizující
zážitek těžko oběť vytěsní ze své paměti.
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Preventivní doporučení:
•

do svého bytu nepouštějte člověka, kterého neznáte (pozor na osoby, jež
nabízejí prodej či výkup zboží, provedení nějaké služby, vydávají se za pracovníky různých společností, nesou přeplatek nebo vybírají nedoplatky)

•

před otevřením dveří se nejprve přesvědčte, kdo za nimi je, pomocí kukátka, slovně dotazem nebo pohledem z okna, je-li to možné

•

v případě, že otevíráte vchodové dveře, je mějte zajištěné bezpečnostním
řetízkem

•

vchodové dveře je nutné zamykat, a to i v případě, že odcházíte jen
na chvilku

•

neukrývejte klíče ode dveří v jejich blízkosti, klíč noste vždy u sebe

•

jmenovku na dveřích uvádějte v množném čísle, i když žijete v bytě sám

•

nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti

•

o cennostech, které vlastníte, si pořiďte evidenci a fotodokumentaci

•

pokud se k vám přesto dostane nějaký prodejce, neuzavírejte žádné
smlouvy bez možnosti si vše rozmyslet a konzultovat celou věc s někým
z blízkých

•

pokud vám telefonuje člověk z neznámého čísla, který se představí jako
příbuzný a o něco vás žádá, vždy si ověřte zpětným voláním na jeho číslo,
zda jde opravdu o dotyčného příbuzného
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Senioři
A BEZPEČÍ REKREAČNÍCH
OBJEKTŮ
I zahradní nářadí může být důvodem k vloupání
Vloupání do rekreačních objektů patří mezi velmi častou majetkovou
trestnou činnost, kterou řeší policisté na Vysočině. Všechny tyto případy
mají obdobný, nebo dokonce stejný scénář. Pachatel se do objektu dostane násilím, chatu prohledá a odcizí z ní takřka vše, co lze nějakým způsobem zpeněžit.
K jednomu takovému případu došlo v zahrádkářské kolonii na Pelhřimovsku.
Pachatel se zde vloupal do rekreační chaty, a to tak, že u ní vylomil okenici, vyhnul
železnou západku a oknem se dostal dovnitř. Uvnitř chatu prohledal a odcizil z ní
motorovou pilu, kanystr s benzinem, rádio, televizi, alkohol, zavařeniny a další
drobné věci. Majitelům objektu tak způsobil škodu za několik desítek tisíc korun.
K dalšímu případu došlo na Žďársku. Tam se pachatel vloupal do rekreační chalupy.
Překonal oplocení pozemku a u chalupy vypáčil okno, kterým vnikl dovnitř. Chalupu následně důkladně prohledal a v jedné z místností nalezl v šuplíku uschované
šperky. Tyto šperky společně s dalšími drobnostmi odcizil a škoda, kterou majitelům způsobil, dosahovala opět několika desítek tisíc korun.
Dopadení pachatelů je v těchto případech velice obtížné. Majitelé rekreačních
objektů totiž často vloupání nebo krádež zjistí až po delší době a vlivem časové
prodlevy dochází k poškození nebo k úplnému zničení stop, které by policisty
mohly přivést k pachateli.
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Preventivní doporučení:
•

věnujte zvýšenou pozornost zabezpečení dveří, oken, okenic a verand
rekreačních objektů

•

nenechávejte uvnitř rekreačního objektu žádné cenné věci (elektroniku,
šperky či starožitný nábytek), přes zimní měsíce je raději odvezte

•

v zimním období objekt pravidelně kontrolujte, vzbudíte tak dojem, že je
i v tuto dobu navštěvován (někdy postačí jen odhrnout sníh)

•

nenechávejte poblíž chaty nářadí a předměty (žebřík, kladivo, sekyra),
které by pachateli mohly při vloupání pomoci

•

je dobré si nechat nemovitost pojistit

•

věci, které na chatě necháváte, si nafoťte, policistům tyto fotografie poté
mohou pomoci při následném pátrání po nich

•

pokud máte podezření na vloupání, nevstupujte dovnitř a ihned volejte
policii na číslo 158

Dále nabízíme:

Vydal: Kraj Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava
Grafické zpracování: Petr Kopl
Náklad: 6 000 ks
Rok vydání: 2019

