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Policie se chce víc přiblížit občanům, nadále se bude věnovat prevenci kriminality a v oblasti
dopravy hodlá prosazovat nulovou toleranci vůči alkoholu. To jsou základní body, které zazněly
na tiskové konferenci v pondělí 7. února 2011 na půdě Územního odboru Náchod. Vedoucí
funkcionáři České policie také seznámili veřejnost s výsledky práce policistů v regionu za
uplynulý rok 2010. O stavu bezpečnostní situace nejprve hovořil vedoucí územního odboru
David Fulka. Zdůraznil, že bezpečnostní situace je v regionu už několik let stabilní, bez
výraznějších výkyvů a připoměl některé závažné případy roku 2010.

Zástupce vedoucího odboru Pavel Křivka se následně vyjádřil ke stavu pořádkové policie: "Bylo
přemístěno obvodní oddělení v Teplicích nad Metují a nově vznikla policejní služebna
v Meziměstí. Tyto změny by měly přispět ke zvýšení pochůzkové činnosti policistů v ulicích a ke
snížení administrativní zátěže na malých služebnách."

Situace na Broumovsku nijak nevybočuje z okresního průměru. V tiskové zprávě je zmínka o
zvýšených opatřeních při zajištění veřejného pořádku při Horolezeckém filmovém festivalu v
Teplicích nad Metují a preventivní akce zaměřené na kontrolu podávání alkoholu osobám
mladším 18 let na Zděřině. Zpráva zmiňuje též jeden z nejzávažnějších případů loňského roku,
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kdy šest pachatelů z Broumovska spáchalo 37 skutků: loupeže, krádeže, vydírání a krádeže
vloupáním po celém teritoriu Územního odboru Náchod - celková škoda cca 800.000 korun.
Ještě téhož roku byli odsouzeni.

Za zmínku stojí preventivní práce náchodské policie, která se ubírala více směry. Například
projekt Ajaxův zápisník pro děti 2. a 3. tříd základních škol v roce 2010 probíhal a pokračuje do
roku 2011 v základních školách v Červeném Kostelci, v Polici nad Metují, Na Bezděkově,
Teplicích nad Metují, v Náchodě – Bělovsi a ve Speciální škole v Náchodě – celkem se zapojilo
téměř 150 dětí z celého Náchodska.

Zdroj informací a foto .
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