
VE FRÝDLANTĚ FUNGUJE
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

UŽITEČNÉ KONTAKTY:
Integrovaný záchranný systém      112

POLICIE ČR      158

Obvodní oddělení PČR Frýdlant      482 312 106

Městská policie Frýdlant      482 312 303, 724 179 390
Poradní a setkávací centrum POSEC,

Děkanská ul. 74, Frýdlant,     482 311 302
O prevenci kriminality a o programu

Poradního a setkávacího centra se dočtete na:
www.mesto-frydlant.cz

www.mvcr.cz

V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni  – Partnerství 2007 vydalo
Město Frýdlant v r. 2007, 1. vydání, náklad 3 tis. kusů.

Projekt vznikl ve spolupráci Město Frýdlant, Policie ČR, Městská policie Frýdlant
a Poradní a setkávací centrum POSEC ve Frýdlantě a byl finančně podpořen státní dotací

z Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality.

Text za použití dostupných prezentačních a preventivních materiálů MV ČR a statistik
OO Policie ČR Frýdlant sestavila Mgr. Alena Švejdová, manager prevence

kriminality Města Frýdlant, tel.: 482 464 066, 728 406 154
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Prevence se musí vyplatit!
Frýdlant

AUTO NENÍ TREZOR

radnice       policie       POSEC
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Auto není trezor

Snižování počtu odcizených motorových vozidel a věcí
z nich není možné bez kvalitní prevence. Jak ukázaly
výsledky výzkumu veřejného mínění, většina občanů si je
vědoma vlastní odpovědnosti za ochranu svého majetku
před odcizením. Řada řidičů si proto pořídila do svých
vozidel zabezpečovací zařízení, ve vozidle nenechává
žádné důležité či cenné věci, parkuje pokud možno na
chráněných parkovištích u svých domů apod. I Město
Frýdlant se snaží přispět k prevenci kriminality např.
vybudováním kvalitního městského kamerového dohlížecího
systému a zvýšením informovanosti občanů.

Nikdo si už snad nemyslí, že policie je tady na to, aby
hlídala naše auta a věci v nich. To, že se krade, není
podmíněno funkčnosti nebo nefunkčnosti policie, ale věc
mnohem složitější.

Volně odložené věci opravdu lákají zloděje

V noční době zaparkoval místní podnikatel své dodávkové
vozidlo na sídlišti do řady za sebou stojících vozidel. Ve
svém vozidle denně převážel různé nářadí ve značkové kvalitě,
které pro svou práci potřeboval. Běžně tyto věci vykládal ve
skladu, ale zrovna dnes se mu už nechtělo, a tak se mu tato
noc stala osudnou … Ráno našel vozidlo s rozbitým zadním
okýnkem a všechno drahé nářadí bylo fuč. Neznámý
pachatel měl „zboží” jak ve výkladní skříni a stačila mu
chvilička, aby si je přeložil do svého auta a zmizel.

Krádeže věcí z vozidel jsou ve větších městech na denním
pořádku, ale ve Frýdlantu bylo za rok 2006 nahlášeno jen
šest případů. Krádežím jsou na vině často i sami řidiči, kteří
zloděje svým jednáním přímo lákají, když na viditelných
místech nechávají vystaveny např. kamery, fotoaparáty,
počítačové komponenty, mobily nebo kufříky, které působí
na pachatele jako magnet. Jakmile se zloděj začne o auto
a cenný náklad v něm zajímat, už většinou nepomůže ani
alarm.

Co dělat, když jste se stali obětí trestného činu

Pokud jste se stali obětí nebo svědkem trestného činu,
kterým vyloupení vozidla bezesporu je, přivolejte Policii ČR
na čísle integrovaného záchranného systému tel. 112 nebo
na čísle tel. 158. Do příjezdu policistů nic neuklízejte,
nedotýkejte se místa činu, abyste nezastřeli případné stopy.
V případě, že se sami nedokážete vyrovnat s psychickými
následky trestného činu, vyhledejte poradnu pro oběti
trestných činů v pondělí od 9 – 19 hodin na tel. 485 150 707
nebo se o dalších službách v psychosociální oblasti
informujte ve frýdlantském  POSECu na tel. 482 311 302.
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