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NARODILI SE: Podívejte se na miminka v okrese

Muž ze Žďárska nevrátil peníze, která mu přišly na
účet. Spáchal trestný čin
VČERA 13:22

Až rok vězení hrozí pachateli, který si ponechal cizí peníze na svém
bankovním účtě.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Policisté z obvodního oddělení Nové Město na Moravě prověřují případ

zatajení finanční hotovosti, ke kterému došlo již 25. ledna tohoto roku.

Třiatřicetiletý muž omylem zaslal bankovním převodem na jiný účet částku

převyšující sedmatřicet tisíc korun a neznámý pachatel si tuto částku ponechal.

Poškozenému ji nevrátil, ačkoliv k tomuto kroku byl ze strany bankovní

společnosti vyzván,“ popsal případ David Linhart z Krajského ředitelství policie

kraje Vysočina.

Příjemce peněz je podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení věci.

„V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na

jeden rok,“ doplnil David Linhart
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Helena Zelená Křížová

Za odkládání harampádí na veřejné prostory dávají
žďárští strážníci větší pokuty
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ČTENÁŘ REPORTÉR

Zima čaruje. Podívejte se na stromy
zakleté do ledu

Nejromantičtější zřícenina na Bystřicku.
Nabízí nádherné rozhledy do okolí

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE

Zastávky v Brodské
obsadili žďárští
bezdomovci: pijí tam
alkohol, nenosí roušky

ZLOČINY A SOUDY

Za odkládání
harampádí na veřejné
prostory dávají žďárští
strážníci větší pokuty

ZLOČINY A SOUDY

Gang z Vysočiny
zatčen: léky na výrobu
heroinu kupoval na
falešné recepty

ZLOČINY A SOUDY

Domov Kamélie Křižanov hledá
do svého týmu...

Hledáme nového kolegu do
naší akciové společnosti se
sídlem v Havlíčkově Brodě.
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