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KRIMI MIX: Žena si přisvojila více než sto tisíc korun
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Kolínsko - Jaké aktuální kriminální případy hýbou Kolínskem? Co kdo ukradl a jací gauneři se
policii zodpovídají?
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Hořely kontejnery, dva nezachránili
Český Brod - Noční požár kontejnerů si naštěstí nevyžádal žádné oběti na lidském zdraví,
přesto napáchal škody, a to na majetku. Hořelo v Kollárově ulici. Podle policie se vznítily celkem
čtyři kontejnery. Na zasahoval Hasičský záchranný sbor z Českého Brodu. Hasiči kontejnery
uhasili, úspěšní však byli pouze na padesát procent. Dva ze čtyř vznícených kontejnerů se již
nepodařilo zachránit, shořely úplně. „Škoda, která po požáru kontejnerů vznikla, dosáhla částky
5 tisíc korun," prozradila výši škody, kterou oheň způsobil, tisková mluvčí kolínských policistů
Martina Fejfarová.
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Přisvojila si více než sto tisíc korun
Kolín - V minulých dnech vylo třiatřicetileté ženě kolínskou policií sděleno podezření z
trestného činu. Žena si měla údajně od listopadu minulého roku do konce letošního května
přisvojovat peněžní prostředky z prodeje přidělených cenin. Finance samozřejmě použila pro
svoji potřebu. To však není všechno. Aby pak zabránila případnému odhalení, tak opakovaně
stornovala již zaevidované platby. „Takto získané pak používala ke krytí vzniklého schodku,"
sdělila k případu podrobnosti Martina Fejfarová. Výše škody se podle slov Fejfarové vyšplhala
na částku přesahující sto tisíc korun.

Zlodějíček se chtěl nejspíše nasnídat
Kolín - Ve středu nad ránem došlo v kolínské Třídvorské ulici k celkem kuriózní krádeži. Bylo
právě po půl páté , když se někdo vloupal do nákladového prostoru jedné prodejny. Pachatel
nechtěl finance, ani železo do sběru, nehledal ani automobily s naftou. Neznámý zlodějíček si s
sebou ze svého ranního nekalého výletu odnesl něco úplně jiného. Z nákladového prostoru
odcizil dosud nezjištěné pečiva. To však mělo podle policistů dva a půl tisíce korun. „Celková
škoda je pak vyčíslena na tři a půl tisíce korun," prozradila Martina Fejfarová, mluvčí kolínské
policie.
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