OBJAVLJIVO
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Ured načelnika
Broj: 511-06-01-179/206-2019
Koprivnica, 13. rujna 2019.

Dnevna informacija
Za 12./13. rujna 2019. godine (od 7 do 7 sati)
Kriminalitet
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena su tri kaznena
djela.
Teške krađe provaljivanjem
Tijekom noći 11./12. rujna, u Štaglincu nepoznati počinitelj je provalio u trgovinu
iz koje je otuđio duhanske proizvode. Materijalna šteta bit će poznata po zaprimanju
odštetnog zahtjeva. Policija traga za počiniteljem i otuđenim proizvodima.
Između 10. i 12. rujna, u Velikom Ravenu nepoznati počinitelj je provalio u
pogon poduzeća te iz vanjskog prostora pogona otuđio tri elektromotora s metalnim
postoljem i oko 300 komada pocinčanih graničnih navoja za podupirače. Materijalna
šteta bit će poznata po zaprimanju odštetnog zahtjeva. Policija traga za počiniteljem i
otuđenim proizvodima.
Krađa
Jučer, 12. rujna, u popodnevnim satima u Križevcima u Ulici kralja Tomislava
nepoznati počinitelje je otuđio nezaključani bicikl Fuji, oštetivši vlasnika za nekoliko
tisuća kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim biciklom.
Prometne nesreće
U protekla 24 sata na području Policijske uprave nisu zabilježene prometne
nesreće.
Javni red i mir
U protekla 24 sata na području Policijske uprave nisu zabilježeni prekršaji
narušavanja javnog reda i mira.
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Ostali događaji
Požari na građevinskim objektima
Jučer, 12. rujna, oko 9.45 sati, u Donjoj Glogovnici u kući u kojoj nitko ne
stanuje uslijed neispravnih električnih instalacija došlo je do požara stropa kuhinje.
Nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta cijeni se na oko 15.000 kuna. Požar su
ugasili vatrogasci JVP-a Križevci i DVD-a Glogovnica.
Jučer, 12. rujna, oko 22.48 sati, u Peterancu u Ulici Frana Galovića izbio je
požar na štaglju dimenzije 15x5 metara. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a
Koprivnica te DVD-a Peteranec i Sigetec. Danas u jutarnjim satima vršit će se
očevid.
Obavijesti
Najava pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda
Kako bi se smanjilo stradavanje sudionika u prometu i broj prometnih nesreća,
te povećala razina sigurnosti prometa na cestama, od 14 sati, u petak, 13. rujna do 7
sati, u ponedjeljak, 16. rujna provodit će se pojačani nadzor prometa na području
Policijske uprave koprivničko-križevačke.
Tijekom pojačanog nadzora prometa posebna pozornost će se posvetiti
nadzoru brzine kretanja, upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola, droga i/ili
lijekova, upravljanju vozilima prije stjecanja prava ili za vrijeme zabrane, te nadzoru
korištenja sigurnosnog pojasa, što uključuje i pravilan prijevoz djece, nadzor
pravilnog korištenja mobitela, nadzor mladih vozača i recidivista.
Dobro je podsjetiti
Akcija „Poštujte naše znakove“
Započinje nova školska godina. Na prometnicama će biti veliki broj djece od
kojih će mnoga po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu na cestama. Djeca će
na taj način postati aktivni sudionici u prometu, izloženi svim opasnostima koje
cestovni promet nosi sa sobom.
U sklopu akcije „Poštujte naše znakove“ policijski službenici na prometnicama u
zonama škola vršiti će pojačan nadzor prometa, a posebno nadzor obveza vozača
spram pješaka koji prelaze cestu na obilježenom pješačkom prijelazu, brzine kretanja
vozila u zonama škola, prijevoz djece te zaustavljanje i parkiranje vozila u zonama
škola. Također, policijski službenici, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih
prometnih jedinica kod ugroženijih škola vršiti će tjelesnu regulaciju prometa.
Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i pravila i uz poseban oprez
prometuju u zonama škola.
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Policijska službenica za
odnose s javnošću
Dijana Žagar

Policijska uprava koprivničko-križevačka
Trg Eugena Kumičića 18
48 000 Koprivnica – HRVATSKA

Odnosi s javnošću
Tel. +385 48 656 555

Tel. +385 48 656 411
http://koprivnicko-krizevacka.policija.hr/

Faks +385 48 656 499
E-pošta: koprivnicko-krizevacka@policija.hr

3 od 3

