
Evidence nálezů od 1.1.2014 

 

 
Občané se mohou obracet s dotazy ohledně svých ztracených věcí na Městskou policii Nymburk tel.č. 325 512 222, která 

sídlí na Městském Úřadě Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28. 

 

Evidence nálezů se řídí dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 
 

ČJ:12720/2014 ze dne 7.1.2014  svazek klíčů 3 ks, místo nálezu u Penny Marketu. 

ČJ:12763/2014 ze dne 8.1.2014  kajak + 2 vesla, místo nálezu ul. Kostomlátská. 

ČJ:12783/2014 ze dne 13.1.2014 svazek klíčů 5 ks, místo nálezu Nám. Přemyslovců. 

ČJ:12830/2014 ze dne 17.1.2014 klíč 1ks značka KL, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:12867/2014 ze dne 25.1.2014 klíče od vozidla Škoda Felicia, místo nálezu sídliště Janovice. 

ČJ:12882/2014 ze dne 29.1.2014 náramkové hodinky zn. Gussi, místo nálezu ul.2 Května. 

ČJ:12886/2014 ze dne 28.1.2014 svazek klíčů 4 ks.+ černá klíčenka, místo nálezu ul.Bedřicha Smetany. 

ČJ:12903/2014 ze dne 1.2.2014 brýle – černé obroučky, místo nálezu ul. Masarykova. 

ČJ:13014/2014 ze dne 13.2.2014 klíče 2 ks, 1x Fab a 1x Cash Box, místo nálezu Nám. Přemyslovců. 

ČJ:13060/2014 ze dne 20.2.2014 černá klíčenka se dvěma klíči + přívěsek Martin, místo nálezu  Náměstí Přemyslovců. 

ČJ:13104/2014 ze dne 28.2.2014 papírová krabice s kostkovanou košilí a pracovními botami, místo nálezu ul. Eliščina Třída. 

ČJ:13122/2014 ze dne 3.3.2014 svazek 3 ks klíčů na trikolórovém provázku + bílý přívěsek. 

ČJ:13136/2014 ze dne 4.3.2014 mobilní telefon bez zadního krytu, sim a baterie zn. Motorola, místo nálezu sídliště Drahelice. 

ČJ:13222/2014 ze dne 14.3.2014 svazek klíčů 13 ks z toho 4 ks černý rozlišovač, 1x rozlišovač fialový, místo nálezu ul.Zbožská. 

ČJ:13236/2014 ze dne 17.3.2014 svazek 3 ks klíčů, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:13344/2014 ze dne 31.3.2014 svazek klíčů 8 ks + plastové kolečko na žetony červené, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:13351/2014 ze dne 24.3.2014 jízdní kolo Velamos, modré barvy, místo nálezu Park pod Hradbami. 

ČJ:13401/2014 ze dne 7.4.2014 svazek 12 klíčů, místo nálezu Náměstí Přemyslovců. 

ČJ:13465/2014 ze dne 11.4.2014 dámské jízdní kolo Velamos, modré barvy, místo nálezu ul.V Kolonii. 

ČJ:13587/2014 ze dne 23.4.2014 držák jízdních kol na vozidlo, místo nálezu ul. Tyršova. 

ČJ:13655/2014 ze dne 3.5.2014 pánské jízdní kolo bez předního kola, modré barvy, místo nálezu Hlavní nádraží. 

ČJ:13693/2014 ze dne 7.5.2014 klíčenka s nápisem Lentilky se 3 ks klíčů, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:13705/2014 ze dne 12.5.2014 svazek 4 klíčů, místo nálezu  schránka důvěry MP. 

ČJ:13764/2014 ze dne 17.5.2014 látková šedá kabela přes rameno s obsahem studijních materiálů a tužky, místo nálezu ul. Tyršova u 

školy. 

ČJ:13756/2014 ze dne 16.5.2014 finanční hotovost. 

ČJ: 13838/2014 ze dne 29.5.2014 3ks klíčů Fab s modrou cedulkou na které je nápis kolárna, místo nálezu ul. Letců R.A.F. 

ČJ:13955/2014 ze dne 17.6.2014 modrá klíčenka s 2 ks klíčů, místo nálezu Náměstí Přemyslovců. 

ČJ:13994/2014 ze dne 25.6.2014 pákové nůžky + oranžový ručník, místo nálezu náměstí Přemyslovců. 

ČJ:14025/2014 ze dne 30.6.2014 svazek klíčů na červené šňůrce s přívěskem Coop, místo nálezu ul. Letců R.A.F. 

ČJ:14026/2014 ze dne 1.7.2014 klíč od osobního automobilu Škoda černé barvy, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:14034/2014 ze dne 3.7.2014 svazek 6 ks klíčů + otvírák ve tvaru nábojnice, místo nálezu ul. Tyršova. 

ČJ:14131/2014 ze dne 18.7.2014 pánská černá kožená peněženka s obsahem: 1ks klíče Fab, přívěsek z kovu s ornamentem, věrnostní karty 

2 ks, místo nálezu Náměstí Přemyslovců. 

ČJ:14167/2014 ze dne 28.7. svazek 3 ks klíčů z toho jeden červený rozlišovač a štítek s nápisem „David byt“, místo nálezu ul. Letců R.A.F. 

ČJ:13015/2014 ze dne 9.2.2014 Tablet Appel i Pad 10“ v červeném pouzdru. 

ČJ:14232/2014 ze dne 4.8.2014 1 ks klíče od vozidla Škoda. 

ČJ:14233/2014 ze dne 4.8.2014 klíče 5 ks z toho 1 ks bezpečnostní a 1 ks malý klíček, místo nálezu ul. Soudní. 

ČJ:14234/2014 ze dne 3.7.2014 dětské jízdní kolo šedé barvy, bez zadního kola a sedla, místo nálezu ul.Boleslavská Třída. 

ČJ:14254/2014 ze dne 7.8.2014 jízdní kolo střední velikosti žlutomodré s nápisem Engine Vipepldc 13, místo nálezu ul. Brigádnická. 

ČJ:14257/2014 ze dne 7.8.2014 svazek klíčů, místo nálezu ul. Soudní. 

ČJ:14264/2014 ze dne 8.8.2014 klíče od vozidla Jeep + přívěsek, místo nálezu Loučeň – Krchleby. 

ČJ:14265/2014 ze dne 8.8.2014 holící strojek + 4 ks hodinek v papírové krabičce. 

ČJ:14329/2014 ze dne 22.8.2014 dětské jízdní kolo zn. Rock Machine, typ Outlaw. 

ČJ:14351/2014 ze dne 27.8.2014 3 ks klíčů se třemi kroužky, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:14380/2014 ze dne 3.9.2014 dálkový ovladač zn. Hermann šedé barvy s modrými tlačítky, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:14396/2014 ze dne 5.9.2014 2 ks klíčů na kovovém kroužku, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:14388/2014 ze dne 4.9.2014 dětské brýle černozelené barvy, místo nálezu Veslák – dětské hřiště. 

ČJ:14409/2014 ze dne 6.9.2014 treková hůl s nápisem Wolker, místo nálezu Veslák. 

ČJ:14464/2014 ze dne 15.9.2014 svazek klíčů 14 ks, 1 x čip, 1x karta clubcard Tesco, místo nálezu schránka důvěry MP. 

ČJ:14468/2014 ze dne 16.9.2014 finanční hotovost. 

ČJ:14539/2014 ze dne 23.9.2014 klíče 2 ks + černý přívěsek, místo nálezu Park pod Hradbami. 

ČJ:14538/2014 ze dne 23.9. 2014 pánské jízdní kolo stříbrné barvy zn.Superrior RX 610, místo nálezu ul. Nádražní. 

ČJ:14562/2014 ze dne 26.9.2014 pánské jízdní kolo zn. Diamant, šedé barvy, místo nálezu ul. Brigádnická. 

ČJ:14613/2014 ze dne 1.10.2014 finanční hotovost. 

ČJ: 14625/2014 ze dne 7.10 2014 svazek klíčů 7 ks + čip, místo nálezu Palackého Třída. 

ČJ:14635/2014 ze dne 8.10.2014 zdeformovaný plech měděné barvy 4 ks. 

ČJ:14773/2014 ze dne 30.10.2014 finanční hotovost. 



ČJ:14775/2014 ze dne 30.10.2014 dětská látková růžová kabelka Hello Kitty, místo nálezu Poliklinika Okružní. 

ČJ:14793/2014 ze dne 4.10.2014 dámská hnědá paruka, místo nálezu ul. Kostelní. 

ČJ:14839/2014 ze dne 8.11.2014 jízdní kolo Olpran Shimano, místo nálezu Velké Valy. 

ČJ:14850/2014 ze dne 10.11.2014 mobilní telefon Nokia, místo nálezu ul. Petra Bezruče. 

ČJ:14914/2014 ze dne 5.12.2014 1 pár pánské obuvi zn.Loap a 1 pár rukavic zn.Hilton. 

ČJ:14969/2014 ze dne 13.12.2014 černý klíč Škoda s přívěskem sv. Kryštof, místo nálezu Veslák. 

ČJ:15009/2014 ze dne 20.12.2014 klíč od automobilu Sužuji, místo nálezu u zimního stadionu. 

ČJ:15043/2014 ze dne 1.1.2015 mobilní telefon Samsung, místo nálezu schránka důvěry MP. 

 

 

Nálezy uložené u Českých drah  

 

 

- Taška černá s obsahem oblečení nalezena ve vlaku dne 25.3.2014 

- Batoh černý s obsahem sportovního oblečení nalezen ve vlaku dne 19.2.2014 

- Mobilní telefon Samsung nalezen ve stanici Nymburk dne 3.2.2014 

- Centrální odemykání vozu Toyota nalezen ve vlaku dne 16.2.2014 

- Mobilní telefon Siemens nelezen ve vlaku dne 28.7.2014 

- Igelitová taška žlutá s obsahem obuvi a polštáře, nalezena ve vlaku dne 8.4.2014 

- Cestovní taška s obsahem ošacení a dokumenty, nalezena dne 27.2.2014 

 

 

 

 


