Pulska policija uhitila serijskog provalnika dok se vozio biciklom
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Policijski službenici uhitili su muškarca koji je provaljivao po Puli, a kada su ga pronašli, bio je
na biciklu koji je ukrao i kod sebe je imao provalnički alat.
Pulska je policija dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je 37-godišnji hrvatski
državljanin počinio 14 kaznenih djela, i to jedno kazneno djelo krađe i 13 teških krađa.
Policija sumnjiči muškarca da je kaznena djela počinio u razdoblju od 8. veljače do 1. travnja, a
većinu kaznenih djela počinio je u dvije pulske ulice. Početkom veljače dva puta je provalio u
istu trgovinu u Ulici Ljudevita Posavskog te je otuđio cigarete i alkoholna pića, čime je pravnu
osobu iz Pule oštetio za nekoliko tisuća kuna. Potom se krajem veljače i početkom ožujka
''prebacio'' u Ulicu Katalinića Jeretova, gdje je provalio u dvije trgovine te je iz jedne otuđio
cigarete, hranu i novac, čime je pravnu osobu iz Vrgorca oštetio za više tisuća kuna, dok se
nakon što je provalio u drugu trgovinu, oglasio alarm te je 37-godišnjak pobjegao, bez da je išta
otuđio. Osumnjičeni je nakon toga ponovno provalio u trgovinu u vlasništvu pravne osobe iz
Vrgorca, pri čemu je otuđio razne prehrambene i higijenske proizvode u vrijednosti od više
tisuća kuna te je u istom razdoblju pokušao još jednom provaliti u istu trgovinu, no ovaj put nije
uspio ukloniti lokot na vratima.
Sredinom ožujka osumnjičeni se vratio u Ulicu Ljudevita Posavskog te je u dva navrata pokušao
provaliti u istu trgovinu, u koju je već provalio početkom veljače, a nakon toga je ponovno
pokušao provaliti u trgovinu u vlasništvu pravne osobe iz Vrgorca u Jeretovoj ulici, no
bezuspješno. Stoga je promijenio mete napada te je u Tomasinijevoj ulici provalio u kiosk i
otuđio cigarete, čime je oštetio pravnu osobu iz Pule za nekoliko tisuća kuna, dok je u Ulici Sv.
Polikarpa otuđio bicikl iz nezaključane garaže i na taj način oštetio 31-godišnjeg vlasnika za
nekoliko tisuća kuna.
Svoj pohod 37-godišnjak je nastavio ponovno u Jeretovoj ulici, gdje je krajem ožujka provalio u
automobil Mercedes, pulske registarske oznake, iz kojeg je otuđio vreću za vježbanje i time
oštetio 24-godišnjaka za više stotina kuna, a početkom travnja provalio je teretno vozilo
Renault, pulske registarske oznake i otuđio razne alate, čime je pravnu osobu iz Pule oštetio za
nekoliko desetaka tisuća kuna.
Budući da su policijski službenici pojačali preventivne aktivnosti na području na kojem je
osumnjičeni činio kaznena djela, 3. svibnja oko 2.30 sati zatekli su u Rizzijevoj ulici
37-godišnjaka, i to na biciklu kojeg je otuđio tijekom ožujka u Ulici Sv. Polikarpa. Budući da je
kod sebe imao i provalnički alat, policijski službenici su ga uhitili i proveli nad njim kriminalističko
istraživanje. Osim za 13 kaznenih djela u ovoj godini, utvrdili su da je odgovoran i za počinjenje
jednog kaznenog djela u studenom prošle godine. Naime, krajem studenoga provalio je u
trgovinu u Jeretovoj ulici, u istu onu u kojoj se oglasio alarm kada je pokušao provaliti, no prošle
je godine imao više sreće pa je tada otuđio cigarete i alkoholna pića, čime je pravnu osobu iz
Zagreba oštetio za nekoliko tisuća kuna.
Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 4. svibnja u ranim noćnim satima,
priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.
(iPress)
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