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Krajský soud Ústí nad Labem – pobočka v Liberci 

U Soudu 540/3 
460 72 Liberec 

 
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI 

 
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci v trestní věci odsouzeného Arkadiusze 
Gospodarka, narozeného 1. 1. 1976, pro zvlášť závažný zločin krádeže podle § 205 odst. 1 
písm. b), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. 
zákoníku, podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věcí, zajištěných v rámci případu 
vloupání do zlatnictví ISERIN v České Lípě dne 9. 5. 2017 jako věcí důležitých pro trestní řízení. 
Na místě činu byly Policií ČR, KŘP Libereckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, 
odbor obecné kriminality, P.O. BOX 320, 460 32 Liberec, č.j. KRPL-47019-43/TČ-2017-180070-
JU zajištěny věci (nářadí), které jsou popsány v úředním záznamu ze dne 14. 6. 2017, a to:  
 
 

- vytahovák (páčidlo) - stopa č. 15 
- prodlužovací kabel 220 V, červené barvy – stopa č. 16 
- vrtačka METABO, SBE650, v.č. 00671 000 5081219667, r. 2015 made in China, 

zelené barvy – stopa č. 19 
- bruska AEG, ws 8 – 125 SK, v.č. 4560 90 01 004 708 D 2016, 800 W, prům. max. 125, 

oranžové barvy – stopa č. 21 
- přímočará pila MSW Magnum, BLS-300, r. 2016, N261 61320160 6020. 

 
Jelikož není známo, komu věci patří, Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci vyzývá 
osobu, která je vlastníkem předmětných věcí, aby se ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne vydání 
tohoto vyhlášení přihlásila pod shora uvedeným č.j. na adresu Krajského soudu v Ústí nad Labem 
– pobočka v Liberci, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec. Pokud se ve stanovené lhůtě vlastník o věci 
nepřihlásí, připadají věci do vlastnictví státu (§ 81 odst. 2 věta třetí tř. řádu). 
 
 
Liberec 18. ledna 2021 
 
Mgr. Pavel Pachner v. r.  
předseda senátu 
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