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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, odboru hospodářské kriminality, Na Hradbách 23, 728 99 Ostrava,

dne 4. dubna 2017

v trestní věci zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
podle ustanovení § 240 odst.1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,

podle ustanovení § 81 odst. 1, odst. 5 trestního řádu

vyhlašuje veřejný popis věci

1 ks baterie do elektrického vysokozdvižného vozíku značky STILL, typ RX 60-45,

'\_ ks nabíjecí jednotka HP80T110S, výrobce Exide Technologies GmbH, Im
Thiergarten, 63654 Budingen, Germany,

57_ks kotoučů cigaretového papíru, označeného jako Cigarette paper Verge
50CU25g/m2*26.50mm*6000m, sériového čísla MHZe8Ď0140010510171010810426,

2 ks palet kotoučů cigaretových papírů, bez označení,

1 ks elektrocentrála značky CATERPILLAR, typ GEP 200-4, žluté barvy,

40 ks kartónových krabic s cigaretovými filtry, bílé barvy

33 ks kotoučů celofánu k balení cigaretových krabiček,

47 ks kotoučů filtrového papíru, hnědé barvy,

7 ks kartónových krabic s cigaretovými filtry,

1 ks linka na balení cigaret sestávající ze segmentů výrobce G.D BOLOGNA ITALIA
a MOLINS LIMITED LONDON ENGLAND,

14 ks kotoučů celofánu k balení cigaretových krabiček,

9 ks kotoučů aluminiové fólie do cigaretových krabiček,
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1 ks paleta s kotouči filtrového papíru, hnědé barvy, označeného jako Cork,
50mmx3000m, NP (Patem DOTS 5-P/N:232852, sériového čísla 204 (20150902),

5 ks kotoučů filtrových papírů různě vypotřebovaných, hnědé barvy, bez označení,

14 ks kartónových krabic s cigaretovými filtry, bílé barvy,

1 ks filtrační jednotka výrobce DONALDSON TORIT DCE,

1 ks lepení pro náustkový papír na výrobním stroji cigaret značky MARK 8 MAX,

1 ks příložka na formování cigaretového provážeš - součást výrobního stroje MARK
8 MAX,

11 ks řezací nože na půlení dvoj cigaret - součást výrobního stroje MARK 8 MAX,

1 ks podavač tabákového ústrojí - ocelová ěneková tyč, součást výrobního strojí
MARK 8 MAX,

12 ks cívek s čirou celofánovou odtrhávací páskou bez popisu,

2 ks přepravní vozík se 44 ks plastových palet značky ŠKODA,

1 ks vybavení zámečnické dílny - soustruh, stolní vrtačka, bruska, svěrák, svářecí
aparát na „C02",

1 ks paleta s 13 ks kotoučů cigaretových papírů originál zabalených, s 6 ks
upotřebených kotoučů cigaretových papírů, 3 ks upotřebených kotoučů
aluminiové fólie do cigaretových krabiček,

1 ks paleta s rozloženými kartónovými krabicemi - odebraná z 1/í,

1 ks paleta s rozloženými kartónovými krabicemi - originál zabalená,

ne b o ťse jedná o věci, které byly zajištěny neznámé osobě dne 17.9.2016, 21.9.2016 a
22.9.2016 při prohlídkách jiných prostor a pozemků, konaných na základě příkazů Okresního
soudu ve Frýdku-Mlstku, č.j. 8 Nt 1952/2016 a č.j. 8 Nt 1953/2016, a to pozemku paře. č.
623/1, v obci Bohumín, v Katastrálním území Vrbice nad Odrou, jehož součástí je budova
č.p. 38, stavba pro výrobu a skladování, a pozemku paře. č. 623/6, v obci Bohumín, v
Katastrálním území Vrbice nad Odrou, to vše zapsáno na iistu vlastnictví č.437, pro
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná,

a které byly pravděpodobně získány trestným činem, přičemž není známa osoba, jíž by věc
mohla být vydána, a takové věci již není k dalšímu řízení třeba.
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Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod
shora uvedeným číslem jednacím na adresu: Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, odbor hospodářské kriminality, Na Hradbách 23, 728 99 Ostrava_

Zpracoval: kpt. Ing. Bc. Rostislav Pufka

plk. JUDr. Martin Válek
vedoucí odboru HK

Vyvěšeno dne:


