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Policie ČR
Krajské ředitelství
Strojnická 27
Lidické náměstí 9
401 79 Ústí nad Labem

Žádost o informaci ve věci útvarů policie ve Šluknovském výběžku
Vážený pane řediteli,
dne 8. března 2019 proběhlo jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), kdy sdružení je složeno z
celkem 17 obcí a měst Šluknovského výběžku.
Na tomto jednání byla projednávána i otázka bezpečnosti, veřejného pořádku a současná situace
v rámci jednotlivých základních útvarů policie v našem regionu.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci a součinnost, kdy z dostupných
statistik je patrné, že došlo k poklesu nápadu trestné činnosti a co je velmi důležité, že se zvedla i
objasněnost této trestné činnosti, což svědčí o profesionalitě policistů a všech jejich složek. Spolupráce
obcí a měst s útvary policie je na velmi dobré úrovni, avšak, dle dostupných informací nás znepokojují
současné nízké početní stavy policistů na základních útvarech. Na základě těchto skutečností by mělo
údajně dojít ke zrušení či ke sloučení některých útvarů policie. Za současné situace, kdy v našich
městech a obcích zaznamenáváme enormní nárůst drogové trestné činnosti (resp. její vnější společenské
projevy a problémy) s velkou společenskou nebezpečností je nutné zachovat minimálně současný stav
základních útvarů ve Šluknovském výběžku! Jakoukoli redukci případně sloučení útvarů z našeho
hlediska považujeme za nepřijatelnou.
Absence, zrušení či sloučení jakéhokoli oddělení jak obvodního, tak i hlídkové služby povede k
oslabení působnosti bezpečnostních složek v našich městech a obcích. Po nepokojích, které jsme
společnými silami v minulosti řešili se bezpečnostní situace stabilizovala. Je to důkaz toho, že naše
spolupráce přinesla úspěch. Ovšem právě výchozí podmínky minulých událostí se příliš nezměnily –
komplikované etnické složení, sociálně vyloučené lokality, napětí mezi majoritní a minoritní částí
společnosti, vysoká přestupková agenda, nedobrá ekonomická situace, narůstající drogová
problematika – to vše se může v kombinaci reálně stát opakovaným spouštěčem násilí a nepokojů.
Samozřejmě se potýkáme i s řadou dalších problémů a k tomu je zapotřebí využít součinnosti s policií
ČR.
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Jako zástupci samospráv jsme připraveni podpořit všechny útvary policie působící v naší oblasti
a touto cestou bychom chtěli požádat odpovědné služební funkcionáře o minimálně zachování
současných útvarů policie v okrese Děčín a ve Šluknovském výběžku.
Samozřejmě jsme informováni i o skutečnostech, že se útvary potýkají s enormním podstavem
příslušníků policie ČR. V této oblasti Vám nabízíme spolupráci jak v propagaci, tak i v samotném
informování veřejnosti o náboru nových příslušníků policie.
Věříme, že společnými silami zachováme alespoň současnou strukturu policejních útvarů v
rámci našeho okresu a Šluknovského výběžku.
Tímto bychom Vás chtěli laskavě požádat, aby v případě plánovaných změn byly dotčené
samosprávy v dostatečném předstihu informovány.

S pozdravem

Jan Kolář
předseda SPRŠ
starosta města Krásná Lípa
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Rozdělovník:
1x SPRŠ
1x PČR Územní odbor Děčín
1x PČR Krajské ředitelství Ústí n /Labem
1x PČR Policejní prezídium Praha (na vědomí)

„Otisk úředního razítka“
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