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Vyhlášení popisu věci - výzva

Zdejší součást Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování ve FrýdkuMístku, vede pod shora uvedeným č.j.:KRPT-228356/TČ-2017-070271-115 prověřování ve věci
podílnictví. V průběhu prováděného prověřování byly v souvislosti s uvedeným případem, ze
strany shora uvedeného policejního orgánu zajištěny níže uvedené věci. Provedeným šetřením se
dosud nepodařilo zjistit, zda věci pochází z trestné činnosti, rovněž se nepodařilo ustanovit majitele
těchto věcí:
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- železný vozík
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- 1 ks černožlutá plastová přepravka
- 4 ks parkovací jednotky
- 4 ks řídicí jednotka palubní sítě HIGH
- 3 ks součástky ABS se žlutým koncem
- 1 ks ovládání klimatizace
- 1 ks kování spodní části kufru
- 2 ks snímač výšky vozidla
- 3 ks páčka ovládání stěračů
- 1 ks páčka ovládání směrových světel a tempomatů
- 1 ks čidlo hladiny ostřikovačů
- 1 ks plastový díl se zámkem airbagů
- 6 ks kroužek volantového airbagů
- 1 ks zámek dveří
- 1 ks vypínač airbagů
- 4 ks snímač bočního nárazu airbagů
- 2 ks přepínače světel s pouzdrem
- 3 ks plastová záslepka palubní desky
- 2 ks páčka otevírání víka motorové části
- 1 ks parkovací asistent
- 2 ks řídící jednotka komfort
- 2 ks řídící jednotka komfort
- 1 ks čidlo teploty vody
- 2 ks čidlo parkovací asistent
- 1 ks řídící jednotka Audi
- 4 ks elektro součástek
- 1 ks vypínač ESP
- 1 ks kryt ovládání světel
- 1 ks čidlo VWAG
- 1 ks ovládač úhlu světel
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1 ks bílý plastový kbelík se šrouby a maticemi
por.- Ing.

Jolana
Míčková

Digitally signed by por. Ing. Jolana
Míčková
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c=CZ, o=Krajské ředitelství policie
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-1 ks modrý plastový pytel
-1 ks středová opěrka
-2 ks plastové vzduchové průduchy
-1 ks obal na SIM kartu
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- 1 ks podlaha kufru
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- 2 ks nárazník přední modré a černé barvy

7 - 1 ks bedna
7/1 - 1 ks palivové čerpadlo
7/2 - 1 ks nádoba na chladící kapalinu
7/3 - 1 ks kryt filtru
7/4 - 1 ks pouzdro na baterii
7/5 - 1 ks alternátor
12 - 1 ks přístrojová deska Škoda 121857007
13 - 1 ks ventilátor s klimatizací
14 - 1 ks kovový košík s kolečky
14/1- 13ks vzpěry pátých dveří
14/2- 1 ks brzdová nádobka s mechanismem
14/3- 2 ks brzdové pedály
14/4- 2 ks plynové pedály
14/5- 8 ks bezpečnostní pásy s navíjením
14/6- 1 ks volant se sloupkem
14/7- 2 ks startér
14/8- 2 ks ovládače ventilace a vyhřívání sedadel
14/9- 1 ks turbo dmýchadlo
14/10-4ks zámky dveří
14/11-1 ks hlavní brzdový válec - posilovač
14/12-2 ks chladič paliva
14/13-1 ks plastový kryt motoru
14/14-1 ks zámek pátých dveří
14/15-1 ks tlakové potrubí
14/16-1 ks palivové čerpadlo
14/17-1 ks klapa motoru
14/18-2 ks řídící jednotka
14/19-2 ks plastové nádobky na ostřikovače
14/20-1 ks kovové těsnění
14/21-1 ks plastové zelené víko
14/22-1 ks plastová krytka - otevírání kufru
14/23-5 ks mechanismy zámku dveří - stahovačky
14/24-1 ks zámek dveří
14/25-1 ks motorová jednotka
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- 1 ks červený plastový kbelík se šrouby a maticemi
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- 1 ks levé zadní dveře tmavá metalíza
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- 1 ks pravé přední dveře stříbrná metalíza
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- 1 ks pravé zadní dveře stříbrná metalíza
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24

- 2 ks kryty podlahy kufru a 4 ks boční díly

Protože ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu jde o věci, kterých není k dalšímu řízení
třeba, avšak není známo komu patří, neboť se nepodařilo majitele výše uvedených věci ustanovit,
vyhlašuji podle § 81 odst. 1 trestního řádu, veřejně jejich popis a vyzývám poškozené, aby se
nejpozději do šesti měsíců od data vyhlášení, uvedeného v záhlaví, přihlásil u Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, 1. oddělení obecné
kriminality, na ul. Beskydské 2061 ve Frýdku-Místku, tel. 974 732 353-111, fax 974 732 914.
Nepřihlásí-li se poškozený v uvedené lhůtě a neuplatní-li na vydáni věcí nárok, bude věc
odevzdána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem ve Frýdku-Místku, ul.
Komenského č. 447, který
provede jejich prodej. Tím není dotčeno právo vlastníka žádat vydání finanční částky za věc
strženou.

por. Ing. Jolana Míčková
komisař
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