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Nález zbraní a střeliva - zaslání zprávy 
  
            Na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracovišti v Náchodě, byly 
uloženy níže uvedené zbraně a střelivo, které byly nalezeny 28. 06. 2019 v bytě na adrese Náchod, 
Bartoňova 1998. 
  
Nalezené zbraně a střelivo: 
  
  -     pistole samonabíjecí, výr. Astra, mod. 300, ráže 9 mm Browning Court, v. č. 619068, 
-     jednoranová pistole, výr. J.Dressler, mod. Fox, ráže 6 mm ME Flobert court, v.č. 061, 
-     jednoranová puška, výr. Chiappa, mod. Little Badger, ráže 6 mm Flobert, v.č. 349, 
-     ocelový kokorový tlumič hluku, délky 160 mm a průměru 28 mm, 
-     hlaveň, ráže 7,65 Browning, 
-     hlaveň, výr. Astra, ráže 9 mm Browning Court, 
-     hlaveň, ráže 9 mm (38 Special), 
-     105 ks nábojů ráže 22 Flobert, 
-     49 ks nábojů ráže 22 Short, 
-     162 ks nábojů ráže 22 Long Rifle, 
-     36 ks nábojů ráže 6,35 Browning, 
-     217 ks nábojů ráže 7,65 Browning, 
-     50 ks nábojů ráže 7,62 x 25 Tokarev, 
-     40 ks nábojů ráže 7,62 Nagant, 
-     152 ks nábojů ráže 9 mm Browning Court, 
-     170 ks nábojů ráže 9 mm Luger, 
-     92 ks nábojů ráže 38 Special, 
-     138 ks nábojů ráže 357 Magnum, 
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-     168 ks zápalek 4,4 mm Boxer. 
  
  
  
            Vlastník nalezených zbraní a střeliva nebyl doposud zjištěn. 
  
            Z výše uvedených důvodů Vám zasíláme tuto informaci k dalšímu opatření s žádostí 
o podání písemné zprávy po uplynutí půl roční lhůty, kdy půjde s předmětným nálezem nakládat 
jako s majetkem státu ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu v platném znění. 
  
  
            Požadovanou zprávu zašlete na shora uvedenou adresu. 
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