
Evidence nálezů za měsíc březen - červen 2017 

 

V případě dotazů k evidenci nálezů vám poskytne informace Městská policie Nymburk tel. 

325 512 222. 

 Evidence nálezů březen 2017 

Čj: 21795/2017 Svazek 3 ks klíčů, nalezen dne 2.3.2017, místo nálezu schránka důvěry - Nám. 

Přemyslovců. 

Čj: 21951/2017 Svazek 3 ks klíčů, nalezen dne 13.3.2017, místo nálezu schránka důvěry ul. Sadová. 

Čj: 22009/2017 Svazek 2 ks klíčů, nalezen dne 15.3.2017, místo nálezu ul. Zbožská. 

Čj: 22065/2017 Svazek 12 ks klíčů, nalezen dne 20.3.2017, místo nálezu schránka důvěry - Nám. 

Přemyslovců. 

Čj: 22106/2017 Finanční hotovost, nalezena dne 22.3.2017, místo nálezu MěÚ Nymburk. 

Čj: 22168/2017 Pánská peněženka, nalezena dne 31.3.2017, místo nálezu schránka důvěry - Nám. 

Přemyslovců. 

 

Evidence nálezů duben 2017 

Čj: 22202/2017 Svazek 7 ks klíčů  a pánská peněženka, nalezen dne 3.4.2017, místo nálezu - Nám. 

Přemyslovců. 

Čj: 22224/2017 Klíč se žlutou visačkou, nalezen dne 10.4.2017, místo nálezu schránka důvěry - Nám. 

Přemyslovců. 

Čj: 22288/2017 Mobilní telefon, nalezen dne 13.4.2017, místo nálezu schránka důvěry  - Hlavní 

nádraží.  

Čj: 22314/2017 Vodováha a 6 ks soustružnických nožů, nalezeno dne 19.4.2017, místo nálezu ul. 

Nádražní. 

Čj: 22396/2017 Svazek 2 ks klíčů, nalezen dne 25.4.2017, místo nálezu ul. Na Přístavě. 

 

 

 

 



Evidence nálezů květen 2017 

Čj: 22660/2017 Prsten ze žlutého kovu, nalezen dne 15.5.2017, místo nálezu ul. Boleslavská tř. 

Čj: 22847/2017 Svazek 2 ks klíčů s přívěskem, nalezen dne 25.5.2017, místo nálezu schránka důvěry 

ul. Sadová. 

Čj: 22925/2017 Peněženka černé barvy, nalezena dne 31.5.2017, místo nálezu schránka důvěry - 

Hlavní nádraží. 

Čj: 22926/2017 Svazek 6 ks klíčů s čipem, nalezen dne 31.5.2017, místo nálezu schránka důvěry - 

Hlavní nádraží. 

 

Evidence nálezů červen 2017 

Čj: 22981/2017 Svazek 2 ks klíčů s klíčenkou, nalezen dne 5.6.2017, místo nálezu schránka důvěry - 

Hlavní nádraží. 

Čj: 23083/2017 Svazek 3 ks klíčů, nalezen dne 15.6.2017, místo nálezu schránka důvěry - Hlavní 

nádraží. 

Čj: 23236/2017 Průkaz cyklisty, nalezen dne 25.6.2017, místo nálezu schránka důvěry - Zálabí. 

Čj: 23238/2017 Svazek 5 ks klíčů, nalezen dne 23.6.2017, místo nálezu schránka důvěry - Zálabí. 


