JID: PCR14ETRfo48528978

P O L IC IE Č E S K É R E P UB L IK Y
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Přerov 1
Č. Drahlovského 7, 751 52 Přerov
Č. j. KRPM-26624-6/TČ-2019-140817

Přerov 27. února 2019
Počet stran: 2

Obecní úřad
Žádost o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli

Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly výše uvedeným policejním orgánem dne
26.02.2019 zahájeny úkony trestního řízení ve věci "TÝRÁNÍ ZVÍŘETE PAVLOVICE U
PŘEROVA", neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že od
přesně nezjištěné doby do 15:45 hodin dne 26.02.2019 mohl být neznámým pachatelem, v
katastrálním území obce Pavlovice u Přerova spáchán přečin týrání zvířat podle § 302 odst. 1
písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, kterého se dopustil tak, že v lese mezi obcemi
Pavlovice u Přerova a Hradčany, na polní cestě poblíž hlavní silnice č. 43716 ponechal uhynout
dospělou, hnědo-srstou ovci s černobarevným zabarvením hlavou, bez identifikačních známek,
které předtím svázal přední a zadní končetiny umělohmotným provazem zelené barvy.
Vzhledem k tomu, že výše uvedenému policejnímu orgánu není znám původ uhynulého
zvířete a doposud provedeným šetřením nebyl získán poznatek vedoucí ke ztotožnění osoby
pachatele, žádám Vás v souladu s ustanovením podle § 8 odst. 1 tr. řádu o spolupráci, v rámci
které cestou obecního rozhlasu, či jiného sdělovacího prostředku vyzvěte občany Vaší obce ke
sdělení všech případných poznatků, které by měly vliv na výsledek probíhajícího trestního řízení
(totožnost pachatele, totožnost majitele zvířete, svědecké výpovědi, apod.). Upotřebitelné
informace nechť cestou Vašeho úřadu sdělí dožadujícímu policejnímu orgánu, nebo osobně na
Obvodním oddělení Policie ČR Přerov 1, popřípadě využili linku tísňového volání 158.
Zprávu o výsledku spolupráce pak zašlete ke shora uvedenému ČJ do naší datové
schránky ID 6jwhpv6 v termínu do 28.03.2019. V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat
níže uvedeného zpracovatele, a to vždy ve všední dny v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Děkuji za spolupráci
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