
Evidence nálezů za měsíc leden – září 2018 
 
V případě dotazů k evidenci nálezů Vám poskytne informace Městská policie Nymburk tel. 
325 512 222. 
 

Evidence nálezů za měsíc leden 2018 
 
Č.j.: 24018/2018  Svazek 7 ks klíčů + klíč od vozidla tov.zn. Toyota, nalezeno dne 2.1.2018 ve schránce 
důvěry Koněvova. 
 
Č.j.: 24104/2018  Svazek klíčů 3 ks, šňůrka Legios, nalezeno dne 9.1.2018 ve schránce důvěry  
Na Hl. nádraží ČD, 3 klíče od patentního zámku, z toho 1 delší, klíče jsou na kovovém zdeformovaném 
kroužku, delší klíč má bílý rozlišovač, kratší klíče mají rozlišovač modrý a červený. 
 
Č.j.: 24166/2018  Peněženka s doklady, textilní – Aninal, nalezeno dne 31.1.2018 ve schránce důvěry 
na Hl. nádraží ČD. 
 

Evidence nálezů za měsíc březen 2018 
 
Č.j.: 24286/2018  Svazek klíčů 2 ks, klíče na kroužku 2 ks + přívěšek Ahmad Tea London, nalezeno  dne 
6.3.2018 ve schránce důvěry na Hl. nádraží ČD. 
 
Č.j.:  24334/2018  5x klíč FAB s nápisem Leknínová čp. 2272,2273, nalezeno dne 15.3.2018 v ul. 
Rákosové čp. 2290 v Nymburce. 
 
Č.j.: 24379/2018  Svazek 4 ks klíčů s červeným označením, nalezeno dne 23.3.2018 ve schránce 
důvěry. 
 
Č.j.:  24571/2018  Mobilní telefon zn. Sony Xperia , červený, nalezen dne 28.3.2018. 
 

Evidence nálezů za měsíc duben 2018 
 
Ć.j.:  24416/2018  Svazek 6 klíčů s čipem, nalezeno dne 5.4.2018 ve schránce důvěry. 
 
Č.j.: 24468/2018  Klíč od vozidla tov. Zn. Citroën, černé barvy, nalezen dne 12.4.2018 na náměstí 
Přemyslovců. 
 
Č.j.:  24479/2018  Dětská mikina zn. F+F, fialové barvy, na prsou motiv dva koně s ornamentem ze 
sklíček, dne 16.4.2018 převzato od PČR. 
 
Č.j.: 24478/2018  Dámské jízdní kolo zn. Redfox, stříbrné barvy, výr. číslo ME 9870170, dne 16.4.2018 
převzato od PČR. 
 
Č.j.: 24353/2018  Klíč s červeným rozlišením, nalezeno dne 23.4.2018 ve schránce důvěry na Hl. 
nádraží ČD. 
 
Č.j.:  24599/2018  Jízdní kolo červené barvy, dětská velikost s nápisy Favorit Junior, žluté vidlice, 
nalezeno dne 27.4.2018 v Nymburce. 
 



Evidence nálezů za měsíc květen 2018   
 
Č.j.:  24643/2018  Klíče od vozidla zn. Opel, nalezeno dne 3.5.2018 ve schránce důvěry K. Čapka. 
 
Č.j.:  24809/2018  Mobilní telefon zn. Huawei, bílé barvy, prasklý displej, nalezeno dne 21.5.2018 u 
Hlavního nádraží ČD. 
 
Č.j.:  24810/2018  Svazek 6 klíčů s čipem, nalezeno dne 29.5.2018 u Mohyly, ul. Na příkopě. 
 

Evidence nálezů za měsíc červen 2018 
 
Č.j.:  24883/2018  Mobilní telefon zn. Nokia, nalezeno dne 5.6.2018 v ul. Okružní v trávě. 
 
Č.j.:  24899/2018  Klíč s nápisem XINFEN s černým plastovým rozlišovačem. 
 
Č.j.:  24912/2018  Klíče 6 ks, přívěšky – otvírák na lahve, baterka s nápisem Svijany, gumový přívěšek 
s nápisem Lukáš a barevná šňůrka okolo krku s nápisem Orakel, nalezeno dne 11.6.2018 ve schránce 
důvěry na Hlavním nádraží . 
 
Č.j.:  24936/2018  Svazek klíčů, dva klíče zlomené, nalezeno dne 13.6.2018 v ul. Boleslavské. 
 
Č.j.:  25073/2018  Jízdní kolo, červené barvy, skládací s nápisem Milano, nalezeno dne 24.6.2018 
v parku u Obecního domu. 
 
Č.j.:  25084/2018  Mobilní telefon zn. Nokia, černé barvy, tlačítkový, nalezen dne 27.6.2018 ve 
schránce důvěry na Hlavním nádraží. 
 

Evidence nálezů za měsíc červenec 2018 
 
Č.j.:  25129/2018  Svazek klíčů, 9x klíč + čip, nalezeno dne 3.7.2018 v ul. Letců R.A.F. 
 
Č.j.:  25128/2018   Elektroskůtr, stříbrné barvy, bez sedla a sedlové trubky, obě pneumatiky prázdné, 
bez klíčů spouštění, model DK 24250-8, v.č. 01839195, nalezen dne 1.7.2018 nedaleko  cyklostezky u 
Labe nedaleko chatové oblasti Komárno za dřevěným přístřeškem pro cyklisty. 
 
Č.j.:  25140/2018  Mobilní telefon zn. Samsung, model SM-6903F,IMEI : 355001/07/329247/5, 
nalezeno dne 10.7.2018 v Nymburce. 
 
Č.j.:  25208/2018  Patentní klíč na zeleném tkalounu s nápisem Acana, nalezeno dne 17.7.2018 na 
fotbalovém hřišti, umělém povrchu na ZŠ v ul. Letců R.A.F. 
 
Č.j.:  25232/2018  Klíček 2x s černou hlavičkou, nalezeno dne 27.7.2018 v zahrádkách. 
 
Č.j.:  25233/2018  Svazek klíčů s barevnými rozlišovači, žlutý, modrý, červený, černý, 1x klíč Euro 
Secure, 1x Keylineint, 1x dozický klíč, nalezeno dne 27.7.2018 ve schránce důvěry v ul. Sadová. 

 
 
 



Evidence nálezů za měsíc srpen 2018. 
 
Č.j.:  25293/2018  Černá taška přes rameno zn. Fila, nalezena dne 3.8.2018 v ul. 28.října. 
Č.j.25191/2018  Mobilní telefon menší, tlačítkový, nezj. značky, růžová obruba displeje, bílý zadní 
kryt, nalezen6.8.2018 ve schránce důvěry na Hlavním nádraží ČD. 
 
Č.j.:25274/2018  Svazek z patentních klíčů, na jednom klíči červený rozlišovač, fialový plastový 
přívěšek s nápisem Jiřík, nalezeno dne 6.8.2018 ve schránce důvěry na Hl. nádraží ČD. 
 
Č.j.:  25273/2018  Jízdní kolo pánské, červené barvy s nápisem Olpran Spider, nalezeno dne 8.8.2018 
v Dokách. 
 
Č.j.: 25289/2018  Svazek 5 ks klíčů, nalezeno 13.8.2018 v ul. Zbožské u panelových domů. 
 
Č.j.:  25325/2018  1x SIM karta ZV 10153/2018, v.č. 894202039981411661, nalezeno dne 27.8.2018 a 
převzato od PČR. 
 
Č.j.  25331/2018  Jízdní kolo zn. MTM, kolo bílé barvy, modrá vidlice, bez blatníků, černá rovná 
řidítka, černé sedlo, přehazovačka, nalezeno dne 30.8.2018 v ul. Luční. 
 

Evidence nálezů za měsíc září 2018 
 
 
Č.j.:  25343/2018  Svazek 3 ks klíčů + přívěšek Johnson, jeden klíč s červeným rozlišovačem, jeden klíč 
s černým rozlišovačem, jeden bez rozlišovače, nalezeno dne 1.9.2018 ve schránce důvěry Palackého. 
 
Č.j.:  25351/2018  Klíče od vozidla Škoda+ klíč construct, nalezeno dne 6.9.2018  v ul. Jankova. 
 
Č.j.:  25370/2018  Svazek klíčů 3 ks + přívěšek, nalezeno dne 10.9.2018 v ul. Sadová. 
 
Č.j.:  25369/2018  Nález dvou svazku klíčů (1x 6 ks, 1x 19 kusů) nalezené dne  2.9.2018 v centru města 
Nymburk. 
 
Č.j.:  25388/2018  Svazek 11 ks klíčů, barevné rozlišovače, přívěšek kulatý, přívěšek se jménem Jana, 
nalezeno dne 14.9.2018 ve schránce důvěry ul. Sadová. 
 
Č.j.:  25400/2018  Svazek 9 ks klíčů, rozlišovače modrý, žlutý, zelený, fialový, nalezeno dne 17.9.2018 
ve schránce důvěry na Hlavním nádraží ČD. 
 
Č.j.:  25476/2018  Svazek klíčů, 3x klíč z toho 1x žlutý rozlišovač, 2x plastový čip, 1x dřevěný přívěšek 
s obrázkem Nymburka, 2x dřevěná píšťalka se znakem Nymburka, vše na žluté reflexní šňůrce. 
 


