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Zpráva o stavu autokriminality v k. o. Dolní Břežany a Ohrobec  

 

 Tato zpráva se zabývá stavem tzv. autokriminality v k. o. Dolní Břežany a Ohrobec 

v období od 1. ledna 2014 do 29. ledna 2014. Za uvedené období bylo orgány Policie České 

republiky zjištěno a zadokumentováno celkem sedm případů, z toho v šesti případech došlo ke 

vloupání do osobního motorového vozidla a v jednom případě k jeho odcizení. K šesti případům 

došlo v k. o. Dolní Břežany, k jednomu v Ohrobci. Ke všem zmiňovaným případům došlo v rozmezí 

od 4. ledna 2014 od 15:45 hod. do 21. ledna 2014 do 17:47 hod. Pachatelé se nespecializují na 

žádný konkrétní typ nebo značku motorového vozidla, ale pouze využívají příležitostí, kdy si 

majitelé zanechají ve vozidle osobní věci. Ve všech těchto případech vloupání do osobního 

motorového vozidla pachatel rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň okna dveří a z vozidla 

odcizil osobní věci poškozeného. Zpravidla dochází k těmto vloupáním v rozmezí krátkého 

časového úseku, kdy poškození vyzvedávají dítě ze školky či navštíví minizoo v Břežanském údolí. 

V poslední době bylo vyhlášeno několik preventivně-bezpečnostních opatření, které byly zaměřeny 

na problematiku vloupání do motorových vozidel a jejich krádeže.  Vzhledem k tomu, že již několik 

dní nebyl ve sledované lokalitě zaznamenán žádný obdobný případ, byla tato opatření zřejmě 

účinná. Obezřetnost občanů je však nadále namístě. 

 

1) Vloupání do OA VW Golf dne 4. 1. 2014 od 15:45 do 16:30 hod. v k.o. Dolní Břežany, ul. 

Zbraslavská. 

2) Vloupání do OA Škoda Fabia dne 8. 1. 2014 od 14:45 do 14:50 hod. v k.o. Dolní Břežany, 

parkoviště před lesní minizoo. 

3) Vloupání do OA BMW 525 dne 8. 1. 2014 od 16:55 do 17:15 hod. v k.o. Dolní Břežany, ul. 

Na Drahách. 

4) Krádež OA Škoda Octavia dne 8. 1. 2014 od 19:00 do 21:15 hod. v k.o. Dolní Břežany, ul. 

Ke Zvoli. 

5) Vloupání do OA Nissan Patrol dne 14. 1. 2014 od 15:20 do 15:25 hod. v k.o. Dolní Břežany, 

ul. Na Drahách. 

6) Vloupání do OA BMW 116 dne 16. 1. 2014 od 15:10 do 15:40 hod. v k.o. Dolní Břežany, 

parkoviště před lesni minizoo. 

7) Vloupání do OA BMW 320 dne 21. 1. 2014 od 17:45 do 17:47 hod. v k.o. Ohrobec, ul. 

Károvská. 

 

 

       Zpracoval: 

 npor. Bc. Jan Švorc, v.r. 

                                                                                                        vedoucí oddělení  


