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V úter˘ 15. ledna 2019 v dopoled-
ních hodinách probûhla preventivní ak-
ce, kdy se policisté z Obvodního oddû-
lení Letovice spoleãnû s jízdní policií
zamûfiili na rekreaãní a chatové oblasti
v okolí Letovic a Velk˘ch Opatovic. Pro
danou lokalitu se zapojili také místní
stráÏníci z mûstské policie. Bûhem kon-
trol se hlídky zamûfiily pfiedev‰ím na
pfiístupové cesty a moÏné naru‰ení ob-
jektÛ. Preventivní akci zhodnotili pfií-
tomní policisté pozitivnû. Zkontrolovali
témûfi sedm desítek chat a rekreaãních
objektÛ a pouze ve dvou pfiípadech zjis-
tili nedostateãné zaji‰tûní, kdy o tomto
stavu telefonicky zkontaktovali majite-

le. Ostatní majitelé objektÛ byli formou
kontrolních lístkÛ informování o prove-
dené kontrole objektÛ. 

Tímto v‰ak kontrolní akce nekonãí.
V prÛbûhu zimy budou policisté v rám-
ci bûÏného v˘konu sluÏby rekreaãní
a chatové oblasti nadále monitorovat. 

Pár uÏiteãn˘ch rad pro majitele
rekreaãních objektÛ
Pachatelé krádeÏí vloupáním si vybírají
odlehlé nezabezpeãené objekty, proto
policie radí následující
- zabezpeãte si rekreaãní objekt doko-
nal˘mi bezpeãnostními zámky

- nezapomeÀte zabezpeãit okna do ob-
jektu napfiíklad okenicemi
- objekt mûjte správnû poji‰tûn˘ nejen
proti krádeÏi, ale i proti poÏáru
- nikde se nechlubte jak˘ majetek máte
v objektu
- pro pfiípad vloupání, je dobré mít foto-
grafie cenn˘ch vûcí a zaznamenána v˘-
robní ãísla elektroniky
- v objektu nenechávejte pfies zimu cen-
nûj‰í vûci 

- rekreaãní objekt nepravidelnû nav‰tû-
vujte i v zimû, uklizen˘ sníh budí zdání
neustálé kontroly
- pfii podezfiení z vykradení zásadnû ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlo-
dûjích a vûc oznamte neprodlenû policii
- v‰e dÛleÏité pro vypátrání odcizen˘ch
vûcí a dopadení pachatele uveìte do po-
licejního protokolu
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Policisté zkontrolovali rekreaãní objekty

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• zapÛjãíme vám vysavaã na mokré ãi‰-
tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku •


