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Tisková zpráva
Městská policie se v preventivních projektech
zaměří na krádeže vozidel a zločiny na seniorech
Na majetkovou trestnou činnost, krádeže motorových vozidel i násilnou kriminalitu reaguje Program
prevence kriminality na rok 2014, který nyní schválili liberečtí zastupitelé. Program počítá i s řadou
projektů, na které bude chtít Městská policie Liberec získat státní dotace.
V prvé řadě to bude efektivní doplnění stávajícího kamerového systému v podobě mobilního
monitorovacího zařízení s bezdrátovým přenosem obrazových dat. Jednoduše řečeno půjde o kameru,
kterou strážníci budou moci střídavě umísťovat do libovolné lokality, která je riziková z pohledu krádeží
vozidel a násilné kriminality, což jsou dva dlouhodobě nejpalčivější bezpečnostní problémy na území
města. Co do počtu krádeží vozidel byl dokonce Liberec v období 2010 – červen 2013 pátým
nejrizikovějším místem v České republice.
Další projekty pak počítají s rozšířením kamerového systému o softwarovou aplikaci pro automatické
čtení registračních značek projíždějících vozidel a na to přímo navazuje projekt instalace palubních
kamer do dvou služebních vozidel městské policie. Cíl je v tomto případě jasný – snadnější detekce
kradených registračních značek.
Nutno dodat, že z pohledu krádeží vozidel je nejrizikovějším místem rychlostní silnice od Prahy,
protínající Mladou Boleslav a právě Liberec. Komplexním řešením by tak byl inteligentní kamerový
systém monitorující tuto komunikaci, což už je však zcela mimo působnost statutárního města Liberec.
Dále se projekty Městské policie Liberec, vyplývající z Programu prevence kriminality na rok 2014,
zaměří na prevenci kriminality páchané dětmi a kriminality páchané na seniorech. Po vzoru roku 2013
by proto měl nadále pokračovat pilotní projekt obecně prospěšné společnosti Maják, zacílený
na resocializaci mladých delikventů. Rovněž by měl vzniknout dobrovolnický tým seniorů
spolupracujících s městskou policií na preventivním působení mezi dalšími seniory a v neposlední řadě
budou preventisté městské policie pokračovat v přednáškách pro děti, seniory i dospělé. Nouze
nebude v letošním roce ani o tradiční prezentace a ukázky.
„Prevence kriminality je stěžejní při snaze o úspěšnou regulaci kriminality na území našeho města. Jejím
účelem je včas předcházet jak samotnému zločinu, tak případným materiálním škodám a mnohdy
nevyčíslitelným a nenapravitelným následkům,“ komentovala schválený Program prevence kriminality
na rok 2014 primátorka Martina Rosenbergová.
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