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VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Strakonice, Oddělení obecné kriminality, 
Služby kriminální policie a vyšetřování, Plánková 629, 386 01 Strakonice dne 21.09.2017 ve věci 
vloupání do osobních motorových vozidel na území Jihočeského, Západočeského a 
Středočeského kraje podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věcí:

- černá taška zn. LOAP Texas, (č. 2743/2017 -1),
- černý spacák zn. HUSKY Kids, s modrým popruhem (č. 2744/2017 - 3),
- spacák zn. Coleman, v černém obalu s červenými popruhy (č. 2745/2017 - 4),
- spacák v modrém obalu, bez označení (č. 2746/2017 - 6),
- spacák s označením Pardál v zeleném obalu, (č. 2747/2017 -10),
- skládací kempingová židle v růžovém obalu, (č. 2748/2017 - 12),
- spacák s označením Ultra-Lite-Tesco, v šedém obalu s oranžovými popruhy {č. 2749/2017 -14),
- spací pytel zn. SALEWA, modré barvy (č. 2750/2017 -16),
- spacák v černém obalu, bez označení (č. 2752/2017 -17),
- červenošedý batoh zn. Alpine Pro, (č. 2754/2017 -19),
- černošedý batoh s označením Megapack, (č. 2755/2017 - 20),
- sportovní taška zn. REEBOK, černé barvy (č. 2756/2017 - 21),
- sportovní batoh zn. SALOMON XA 20, šedočervené barvy, (č. 2757/2017 - 22)
- krosna zn. GEMINI GO-100, modročerné barvy, (. 2758/2017 - 24),
- batoh s označením MMK 02, v kombinaci barvy khaki a černé, na jedno rameno, (č.2759/2017 - 
26),
- okrobéžový batoh zn. SEVEN, (č. 2760/2017 - 27),
- taška přes rameno zn. Reisenthel, černé barvy, (č. 2761/2017 - 28),
- modrá sportovní taška zn. United COlours, v kombinaci s béžovou (č. 2762/2017 - 29),
- černá dámská taška zn. MASTERS, s béžovými popruhy (č. 2763/2017 - 30),
- černá sportovní taška zn. CAMEL, s béžovými popruhy (č. 2764/2017 - 31),
- maskáčová krosna zn. CAMUFLAGE 35 I, (č. 2765/2017 - 32),
- sportovní taška zn. Alpine Pro, barvy okrové, na jedno rameno, (č. 2766/2017 - 33),
- černá sportovní taška s označením LANZA, (č. 2767/2017 - 34),
- červená sportovní taška s označením HÍGH-SIERRA, s černými zipy a popruhy (č. 2768/2017 - 
35),
- sportovní taška zn. NIKE, černé barvy, (č. 2769/2017 - 36),
- zelenošedá taška s koženkovou kapsou zn. Diesel, (č. 2770/2017 - 37),
- černá sportovní taška zn. KENSIS, s šedými prvky, (č. 2771/2017 - 38),
- černá sportovní taška zn. ADIDAS, (č. 2772/2017 - 39),
- červenošedá sportovní taška zn. HISS, (č. 2773/2017 - 40),
- červenočerný batoh zn. REDCLÍFFS (č. 4953/2016),,
- modrá sportovní taška zn. NIKE, {č. 2775/2017 - 42),
- maskáčová krosna s označením ÜS, (č. 2776/2017- 44),
- černý sportovní batoh zn. Alpine Pro, vpředu červená kapsa potažená síťkou, (č. 2778/2017 - 
46),
- černý sportovní batoh zn. KATA, (č. 2780/2017 - 47),
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- černý sportovní batoh zn. Coleman, (č. 2779/2017 - 48),
- oranžový sportovní batoh zn. Mc Kinley, (č. 2781/2017 - 49)
- sportovní batoh zn. Max Pedition, černé barvy, včetně zavěšených věcí, buzola, tužka, otvírák (č. 
2782/2017-50),
- zelenošedý batůžek zn. Husky, {č. 2783/2017 - 51),
- šedá příruční taška zn. American Tourister, (č. 2784/2017 - 52),
- pánská koženková taška zn. CROPP, černé barvy, (č. 2785/2017 - 53),
- ledvinka zn. SCOTT Enduro, černé barvy, (č. 2786/2017 - 54),
- červenočerný batoh zn. HUSKY, (č. 2788/2017 - 56),
- červenočerný batoh zn. HUSKY, (č. 2789/2017 - 57),
- zelený batoh, látkový, bez označení (č. 2819/2017),
- modrá dámská taška s motivem modrých květů na tyrkysovém podkladu (č. 2820/2017 - 60),
- světle zelený termoobal (č. 2821/2017 - 61),
- černá látková taška na tablet, bez označení (č. 2822/2017 - 64),
- světle hnědá příruční taška s označení 57 Urban (č.2823/2017 - 65),
- černo-šedá ledvinka, zn. Dragon (č. 2824/2017 - 66),
- toaletní taštička, závěsná, černé barvy, zn. JACK WOLFSKIN (č. 2825/2017 - 67),
- šedočerná osobní taška zn. Dakine, vzor kostek (č. 2826/2017 - 68),
- zeíenočerná ledvina, zn. Alpine Pro (č. 2827/2017 - 69),
- zelená příruční taška zn. David Jones, přes rameno,(č. 2828/2017 - 70),
- zelená příruční taška zn. HISS, s černým lemováním, přes rameno, (č. 2829/2017 - 72),
- šedá příruční taška zn. Fishbone, přes rameno (č. 2830/2017 - 73),
- šedá taška s označením OZONE STYL, přes rameno (č. 2831/2017 - 74),
- sportovní černá ledvinka zn. ADIDAS (č. 2832/2017 - 75),
- pouzdro na fotoaparát zn. WERLISA, modré barvy (č. 2834/2017 - 77),
- příruční taška zn. Alpine Czech Team, černé barvy, vpředu vsadka z modré barvy (č. 2835/2017 - 
78),
- ledvinka zn. DNL-R, zelenohnědé barvy (č. 2836/2017 - 79),
- černá látková ledvinka zn. LOWEPRO (č. 2837/2017 - 80),
- ledvinka zn. ENOWN, v barvě šedé a oranžové (č. 2838/2017 - 81 ),
- černá toaletní taštička zn. HEAD (č. 2839/2017 - 82),
- toaletní taštička zn. AbeLLA, modré barvy s oranžovým pruhem (č. 2840/2017 - 83),
- hnědá koženková taška (č. 2841/2017 - 84),
- hnědá koženková taška (č. 2844/2017 - 85),
- černá koženková taška (č. 2845/2017 - 86),
- černá koženková taška zn. GIANI FRANCO, s okrovým lemováním (č. 2846/2017 - 87),
- černý obal na spacák zn. Pro Camp (č. 2847/2017 - 88),
- černé pletené kukly - 2 ks (č. 2848/2017),
- nízké čepice - 3 ks černé barvy, 3 ks zelené barvy, 1 riflový klobouk, různé velikosti (č. 
2849/2017),
- šle, černé s motivem lebek a dětské šle béžové barvy s motivem obláčku letadla a padáku 
(Č.2850/2017),
- černá látková pláštěnka zn. CONDOR (č. 2851/2017)
- modrá plážová taška, s motivem květů (č. 2852/2017 - 89),
- motocyklová přilba s označením BSQ UAERF, tmavě modré barvy (č. 2853/2017 - 90),
- cestovní kufr, černé barvy, zn. SAMSONITE (č. 2854/2017 - 91),
- zimní pánské kalhoty zn. RECCO, černé barvy (č. 2855/2017 - 93),
- látková taška s nápisem a vyobrazením Praha, pískové barvy (č. 2856/2017 - 94),
- různé deštníky - 12 ks - červený, fialový, puntíkovaný, černohnědý, fialovočervený, modrý, 
kostičkovaný, černý s hnědou rukojetí, černý zn. Superlight, černý zn.. Happy rain, černý zn. 
Nissan, černý malý (č. 2857/2017),
- skládací lopatka v červeném látkovém pouzdru (č. 2858/2017 - 95),
- skládací lopatka v černém látkovém pouzdru {č. 2859/2017 - 96),
- žlutá pumpa na nafukovací člun (č. 2860/2017 - 97),
- maskáčová pánská bunda (č. 2861/2017 - 98),
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- maskáčová pánská bund (č. 2862/2017 - 99),
- pantofle tzv. žabky, bílé se zipem (č. 2863/2017 -100),
- pantofle zn. Puma, bílé barvy (č. 2864/2017 - 101),
- pantofle tzv. žabky, zn. KITO, černo oranžové barvy (č. 2865/2017 -102),
- sandále zn. Nike, oranžovo černé barvy (č. 2866/2017 - 103),
- pánské boty zn. Keen, hnědé barvy (č. 2867/2017 - 104),
- pánské boty zn. LLOYD, šedé barvy, s postranním zipem vedle šněrování {č. 2868/2017 - 105),
- hnědá koženková taška (č. 2863/2017 - 106),
- pánské boty zn. NEW Balance, béžové barvy (č. 2870/2017 - 107),
- černá koženková taška (č. 2875/2017 - 108),
- lopatka v koženkovém pouzdře (č. 2876/2017 -109),
- ploutve na ruce a plavecké brýle (č. 2877/2017- 110),
- skládací pilka, zn. BANCO černé barvy s oranžovou (č. 2878/2017 - 111),
- černá pánská bunda zn. Horsefeothers (č. 2879/2017 - 112),
- pánské kožené pantofle zn. Levis, hnědé barvy (č. 2880/2017 - 113),
- termoska zn. TESCOMA, stříbrné barvy, o objemu 0,75 I (č. 2883/2017),
- pár rukavic zn. ANSWER, šedočerné barvy (č 2882/2017),
- černý kufr zn. SAMSONITE, plastový (č. 2884/2017 - 116),
- černá koženková taška s označením SAFIN (č. 2883/2017 - 117),
-zelený batoh zn. Adventuridege, s černým lemováním (č. 2886/2017-118),
- černá příruční taška s označením Penzijní fond (č. 2887/2017 - 119),
- černá taška (č. 2888/2017 -120),
- pouzdro na objektiv, černé barvy 4/200 + objektiv výr. č. 9603906 {č. 2889/2017 - 121),
- krabička od nabíječky s 8 ks kapesních skládacích nožů - 6x červené barvy, 2x dřevěné 
(č.2890/2017- 122),
- černá sportovní taška zn. UNIcORN LONDON (č. 2891/2017 -124),
- batoh zn. Condura, v barvě černé, zelené a šedé {č. 2892/2017 - 125),
- mobilní telefon zn. NOKIA, IMEI 355659000285480 (č. 2907/2017 - 127),
- dámské náramkové hodinky zn. ADIDAS, černé barvy (č. 2908/2017 - 127),
- paměťová karta
- motokrosové bory zn. Diadora, modré barvy {č. 2923/2017),
- motokrosové triko s označením PRO CiRGUIT, v barvě modré a černé (č. 2924/2017),
- motokrosové triko s tygrem a označením YAMAHA (č. 2925/2017),
- motokrosové triko zn. Diadora, v barvách bílá, žlutá, černá (č. 2926/2017),
- motokrosové kalhoty zn. SUPRAFLEX, v barvách žlutá, černá, šedá (č. 2927/2017),
- motokrosová přilba s označením LAZER, v barvách žluté, šedé, černé {č. 2928/2017),
- sportovní taška zn. Protouch, černožlutá {č. 2929/2017),
- batoh zn. NIKE, v kombinaci světle a tmavě modré barvy (č. 2930/2017 -129),
- šedá příruční taška, zn. SPIDER (č. 2931/2017 -130),
- taška zn. WORLD WIDE, modré barvy (č. 2932/2017 - 131),
- sportovní taška zn. HERVIS, v kombinaci modré a červené barvy (č. 2933/2017 - 132),
- modrá látková taška se zdravotními potřebami (č. 2934/2017-133),
- dámská kabelka s označením HB Collection HERNAN, světlé krémové barvy {č. 2936/2017),
- černá paruka dlouhých vlasů, velkosti (53) (č. 2937/2017),
- šedá vložka do spacáku zn. Coleman (č. 2938/2017),
- plastový kufr zn. Eminent, černé barvy, s číselným kódem (č. 4880/2016),
- velký látkový kufr, tmavě modré barvy (č. 4648/2016),
- deka, modro zeleno černo žluté barvy, vzory do pruhů (č. 4912/2016),

která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným 
činem a není známo komu věci patří.
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Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsiců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod 
shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Strakonice, Oddělení obecné kriminality, Služby 
kriminální policie a vyšetřování, Plánková 629, 386 01 Strakonice.

komisař
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