
H l a v n í  v e l i t e l s t v í  V o j e n s k é  p o l i c i e  
Rooseveltova 620/23, Praha 6, PSČ 161 05, datová schránka sd2aifa 

 

              Praha  8. srpna 2018 

   

   

   

 

Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Hlavní velitelství Vojenské policie obdrželo dne 2. srpna 2018 žádost o poskytnutí informací 

podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, v níž se žadatel dotazuje na podrobnosti případu spojeného s objektem 

těžkého opevnění MJ-S 29 Svah u Mikulova, který se stal na přelomu 20. a 21. století. 

 

K výše uvedenému dotazu se sděluje následující:  

Dne 5. 8. 2004 bylo Vojenské policii oznámeno Policií ČR Mikulov, že dne 4. 8. 2004 přijal 

operační dozorčí OO PČR v Mikulově oznámení civilní osoby o vloupání do nepoužívaného 

armádního pěchotního srubu označeného MJ-S 29 "Svah" v katastru obce Mikulov a krádeži 

dvou ocelových dveří.  

Příslušníci OO PČR v Mikulově provedli ve věci prvotní úkony a věc šetřili v součinnosti 

s Vojenskou policií pro podezření ze spáchání trestného činu krádež podle § 247 odst. 1, písm. 

a), b) tr. zákona neznámým pachatelem. Provádění úkonů trestního řízení bylo OO PČR 

Mikulov zahájeno dne 4. 8. 2004 pod č.j.: ORBV-1946/MI-TČ-2004.  Z šetření prováděného 

OO PČR v Mikulově vyplynulo, že v době od 20. 7. 2004 do 4. 8. 2004 neznámý pachatel 

nezjištěným způsobem odřezal sváry na zavařené mřížové vstupní brance ke vchodovým 

pancéřovým dveřím bunkru, kde poté nezjištěným způsobem otevřel dveře vážící cca 500 kg, 

tyto dveře odcizil, a následně uvnitř bunkru odcizil další, stejně vážící dveře, které vedly do 

vnitřních provozních prostor bunkru. Výška škody na majetku vojenské správy byla vyčíslena 

na 5.000,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že šetření prováděla Policie ČR Mikulov, doporučuji spisový materiál, 

vedený pod výše uvedeným čj., vyžádat u tohoto útvaru Policie ČR. 

 

   

  


