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PĚT RAD aneb Jak zabezpečit svůj majetek
před odjezdem na dovolenou
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

L

éto je v plném proudu a
s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část
letních měsíců k odpočinku
od práce, a to obvykle prostřednictvím zahraničních
zájezdů či i pobytu v atraktivních místech v tuzemsku.
Tento čas je však i velmi příhodný pro zloděje. Není totiž
tajemstvím, že právě během
léta dochází k nárůstu vykradených domů a bytů, kdy různí nenechavci využijí toho, že
majitelé odcestovali na dovolenou, a zloději tak mají dostatek volné působnosti a časového prostoru k tomu, aby z
opuštěných domů či bytů odcizili co největší počet cenností.
Dnešní článek tak věnujeme tomu, jak správně zabez-

pečit svůj majetkem před
možnými krádežemi.

Rada první
O tom, že odjíždíte na dovolenou, se nikomu příliš
nesvěřujte.
Je pochopitelné, že téměř
každý z nás se po celoročním
čekání rád pochlubí, že nastal
čas jeho vytoužené dovolené a
nezáleží na tom, zda se bude
jednat o pobyt v některé z exotických zemí nebo prostě jenom odjede relaxovat na chatu. Přestože tuto informaci
sdělíte třeba jen svým blízkým kamarádům, kterým naprosto důvěřujete, může se
zdát, že právě tyto osoby nevědomky prozradí váš odjezd
na dovolenou osobám, které
už tak čestné úmysly nemají.
Zcela riskantní je pak sdělovat podrobnosti o vašem odjezdu na dovolenou na sociálních sítích. Bezpečnostní
opatření se na těchto serverech stále mění, a proto si nikdy nemůžete být jisti, kdo
nepovolaný si váš příspěvek
přečte. Pokud však máte dobré vztahy se sousedy, je vhodné je na to, že budete na dovolené, upozornit a požádat je,
aby na váš dům či byt dohlédli.

Rada druhá

Rada třetí

Svůj dům či byt řádně
uzamkněte.

Veškeré cennosti, u nichž je
to možné, uschovejte na
bezpečné místo.

Přestože se to může zdát jako klišé, skutečně k mnoha
krádežím dochází právě z toho důvodu, že poškození nedostatečně zabezpečili svůj
majetek. Úmorná horka nutí k
častému větrání, a proto se
snadno může stát, že okna
umístěná v méně navštěvovaných místnostech zapomeneme zavřít, čímž samozřejmě
můžeme potenciálnímu zloději značně ulehčit.
Chaos před odjezdem na
dovolenou, může způsobit, že
pak zapomeneme zamknout
třeba i vstupní dveře. Proto,
pokud je to možné, nechte si
před tím, než vyjedete na dovolenou dostatek času na to,
abyste stihli zkontrolovat, zda
jste uzamkli a zavřeli všechna
místa, která umožňují vstup
do domu či bytu.
Pozornost je potřeba věnovat i úschově klíčů od těchto
prostorů, rozhodně je neponechávejte na klasických odkládacích místech, jako je rohožka pod dveřmi či květináč
na okně, ale raději všechny
klíče uschovejte na vhodném
místě nebo je svěřte do péče
důvěryhodné osoby.

Pokud se jedná o cennosti
drobnějšího charakteru, je
vhodné je všechny shromáždit a uložit buď do uzamykatelné skříňky či trezoru, popřípadě je uschovat u někoho,
u něhož víte, že budou v bezpečí. Ke všem těmto cennostem a dalšímu hodnotnému
majetek, který není možné
uschovat, si pořiďte soupis,
v němž věci podrobně popište,
jako je uvedení barvy, velikosti, množství, čísla sériové
výroby a dalších informací a
nejlépe k nim i přiložte fotografie.
Takovýto soupis vám za
poplatek provede i kterýkoliv
notář ve vašem okolí. U majetku vyšší ceny stojí za zvážení rovněž jeho pojištění. I
zde platí, že byste o tom, jaké
cennosti vlastníte, neměli
příliš na veřejnosti hovořit, ať
možné zloděje v jejich úmyslu
nepodporujete.

Rada čtvrtá
Před odjezdem na dovolenou ukliďte okolí domu,
bude to tak vyvolávat do-

jem, že v domě je někdo
přítomen.
Před odjezdem na dovolenou okolí domu v rámci možností ukliďte, a pokud máte
zahradu, tak se postarejte o
úpravu trávníku, aby místo
nepůsobilo opuštěně. Jestliže
váš pozemek bude vypadat
přehledně, sousedé si mohou
snadněji povšimnout, jestli by
bylo něco v nepořádku. Rovněž se zkuste s někým domluvit, kdo vám v případě delšího
pobytu mimo domov bude
chodit vybírat došlou poštu.
Přeplněná schránka je signálem, že se majitel pravděpodobně v domě nezdržuje. V
současné době také funguje
mnoho firem zabývajících se
zabezpečením domů a bytů,
jejichž prostřednictvím si tak
v domě můžete například nainstalovat alarm, který se
spustí při neoprávněnému
vstupu do domu, či kamerový
systém, který bude monitorovat okolí domu.

Rada pátá
Jestliže byl váš byt či dům
vykraden, s ničím nehýbejte a neprodleně zavolejte
policii.
Pokud přece jen dojde k si-

tuaci, že po návratu z dovolené zjistíte, že jste v domě nebo
bytě měli nevítaného návštěvníka, nesnažte se okamžitě zjišťovat, co vám chybí,
ale raději ihned zavolejte policii, nikdy nemůžete vědět,
zda se zloděj nenachází stále
ještě v domě a nepokusí se
vám ublížit. Rovněž není
vhodné se ve vyloupeném domě či bytě něčeho dotýkat a
přemisťovat, můžete tak zničit důležité důkazy, které mohou pomoci odhalit pachatele.
Pokud máte svůj majetek pojištěn, kontaktujte bez zbytečného odkladu také svou
pojišťovnu.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů: Zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Celní správa

Kamion zaparkoval v zatáčce, blokoval provoz

Natáčením videoklipu rušili tanečníci noční klid

Nový Jičín – Novojičínští strážnici v minulém týdnu zaznamenali nevhodně odstavené vozidlo před parkovištěm, nakonec museli přivolat i dopravní policisty. Ve čtvrtek 21. srpna po poledni blokoval dopravu u obchodního domu Albert kamion, který řidič zaparkoval v zatáčce
tak nešikovně, že pro ostatní řidiče bylo nebezpečné kolem něj ve zvýšeném provozu projíždět. Strážnici vyzvali chorvatského řidiče k přeparkování, ten však odmítnul, na výzvu nereagoval a s hlídkou dále nekomunikoval. Z tohoto důvodu byli na místo povoláni i dopravní policisté. Ti, díky většímu oprávnění, nebezpečnou situaci vyřešili.
(ann)

Frýdek-Místek – Na městské policisty ve Frýdku-Místku se v minulých dnech obrátil muž, jenž
sivevečerníchhodináchstěžovalnarušenínočníhoklidu.Vadilamuhlasitáhudba,kterouměl
někdo pustit z protějšího domu v ulici Československé armády. Policejní hlídka však po příjezdu na místo zjistila, že hlasitá hudba se ozývá z parkoviště u místního hypermarketu, kde taneční skupina natáčela svůj videoklip. „Akce byla v danou chvíli ukončena a k rušení nočního
klidu již nedocházelo,“ popsala další vývoj situace manažerka prevence kriminality frýdeckomísteckéměstsképolicieLenkaBiolková.
(lew)

