
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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SVÒJ BYT
VE FRÝDLANTĚ FUNGUJE
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

radnice       policie       POSEC
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Chraňte si svůj dům, svůj byt

Nechlubte se, co všechno doma máte. Nevíte, kdo vás slyší
a komu tu zprávu předá.
Pořiďte si kvalitní dveře a bezpečnostní zámek. Zabezpečte
všechna okna – i ta maličká do sklepa nebo do garáže.
Mějte přehled o svých klíčích, nepůjčujte je cizím lidem.
Volně pobíhající pes na zahradě okolo domu udělá dobrou
službu. Musí být ale hlídací, ne vítací.
Dejte vědět sousedům, že odjíždíte na delší dobu, určitě si
pak snadněji všimnou něčeho podezřelého. Požádejte je,
aby vám vybírali schránku s poštou. Přeplněná schránka je
pro zloděje jasná zpráva, že obydlí je teď opuštěno.
Můžete si také pořídit náročnější elektronický hlídací
systém a vyjednat službu bezpečnostní agentury.

Je velmi vhodné mít fotodokumentaci cenných věcí,
zapsaná výrobní čísla výrobků a nářadí, doklady o koupi,
apod. i pro případné jednání s pojišťovnou.

Myslete na seniory
Pořiďte svým starým rodičům bezpečnostní řetízek na
dveře, který zapojí, až budou chtít mluvit s neznámým
příchozím. Choďte k nim na návštěvu co nejčastěji, mluvte
s nimi o nebezpečích, naučte je, jak se mají zachovat. Dejte
jim na viditelné místo cedulku s důležitými telefonními
čísly. Podporujte společenský i osobní život svých blízkých,
nenechávejte je dlouho samotné.

Opuštěná obydlí přitahují zloděje

I když drzost zlodějů je někdy neuvěřitelná, tak pravděpo-
dobnost, že bude vykraden dům či byt, který je viditelně
obýván a stále je někdo doma, je velmi malá.
Nejčastěji jsou napadány rekreační objekty. Zloději berou
všechno, od potravinových konzerv až po televizi, vrtačku
nebo motyčku.

Staří lidé se často stávají obětí podvodníků
Pod různými záminkami se podvodníci vetřou do domácnosti
starých lidí. Ti jsou rádi, že mají návštěvu, že se o ně někdo
zajímá, že si s nimi někdo povídá, že je někdo vyslechne
a jejich ostražitost je otupena. Pak už podvodníkům stačí
odpoutat pozornost, rychle prošmejdit byt a vybrat si svůj
lup.

Co dělat, když jste se stali obětí trestného činu

Pokud jste se stali obětí nebo svědkem trestného činu,
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. Pokud máte sebemenší pochybnosti,
nevstupujte do objektu, mohl by tam ještě být zloděj.
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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