
Krádeže kol. 

 

Krádeže kol jsou a budou problémem, je třeba s ním zacházet.  

Více najdete na: http://www.cistoustopou.cz/knihovna/prevence-kradeze-299 

 

 

Určitého klidu Vám v Horních Počernicích přidá bezplatné zaregistrování Vašeho kola 

alespoň do databáze jízdních kol Městské policie hlavního města Prahy. K tomu je třeba: 

- dostavit se osobně s dokladem totožnosti – občanským průkazem (trvalé bydliště pouze na 

území hlavního města Praha), 

- dostavit se s jízdním kolem (ohledně fotodokumentace a kontroly výrobního čísla),  

- na rámu jízdního kola musí být viditelně výrobní číslo (uvedené i v dokladu o nabytí 

jízdního kola nebo v záručním listu), 

- doklad o koupi jízdního kola a doplňků (datum nabytí jízdního kola a jeho cena), 

- dostavit se v úředních hodinách, nejpozději cca půl hodiny před jejich koncem, nejblíže na 

přestupkové oddělení OŘ MP Praha 14, ulice Vlčkova 1067/12, Praha 9, mimo polední 

pauzy. 

Úřední hodiny: 

Po, St: 08:00-11:00  12:00-17:45 

Út, Čt: 08:00-11:00  12:00-15:45 

Pá:       08:00-11:00  12:00-13:45 

 

Mimo výše uvedenou jsou ještě další možnosti současných forem evidence jízdních kol, 

které se u těch dražších spíše vyplatí. Informace o nich naleznete na Internetu, firem bylo 

několik, nyní se jejich počet zúžil. 

 

Přidávám jednu trochu optimističtější zprávu. 

„Krádeží kol v Česku ubývá, možná kvůli nižším cenám kol“ 

 

Podle statistik zloději v Česku od ledna do července ukradli přes 3300 jízdních kol, což je 

nejméně za poslední tři roky. Policisté přitom vypátrají zhruba jen každé šesté kolo. Vůbec 

nejhorší je situace v Praze, kde najdou jen čtyři kola ze sta. Policie navíc majiteli často 

nemůže kolo vrátit, když nezná výrobní číslo. 

Podle policie může za pokles krádeží i to, že lidé už tolik nenakupují kola pochybného 

původu. Na trhu jsou totiž cenově dostupné i úplně nové kusy. Lidé kola zodpovědněji 

zamykají, postupně se rozšiřuje vybavenost pro jejich bezpečnější parkování.   

Občané svá kola častěji pojišťují, také protože pojišťovny se ve své nabídce více zaměřují na 

tento sortiment. 

Přesto zůstávají krádeže kol závažným problémem. 

Více najdete ve zprávě Českého rozhlasu. 

 

P. Uzel, cyklokoordinátor 

http://www.cistoustopou.cz/knihovna/prevence-kradeze-299
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1648995

