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Kontroly chatových oblastí
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace
„Zabezpečte se“
V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již
svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž
rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a
odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci.
Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i
s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené
lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při
této příležitosti také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se
zabezpečení rekreačních objektů:
-

poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné
vzniknutí do chaty,

-

řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na
hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými
prostředky,

-

pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ
odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných
přístrojů a věcí,

-

objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
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Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která
byla

představena

již

v loňském

roce

a

na

podzim

byla

aktualizována,

více

na:

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také všímat si
podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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