Projekt Policie Kersku
Obecní úřad Hradištko-Kersko a Obvodní oddělení policie v Sadské bude realizovat projekt Policie
Kersku, který byl schválen a podpořen Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky a prevence
kriminality z dotačního programu Prevence kriminality na rok 2016.
Rekreační oblast Kersko je hojně navštěvovaná oblast, která si zaslouží statut bezpečného místa, proto je
projekt Policie Kersku koncipován tak, aby zde došlo k výraznému snížení nápadu trestné činnosti,
zejména případů vloupání do rekreačních objektů. Cílem projektu je nastolení pravidelné spolupráce
policistů Obvodního oddělní Sadská s místní samosprávou a chataři. Zejména působit na majitele
rekreačních objektů k přijetí odpovědnosti za zabezpečení vlastního majetku a větší informovanost ze
strany policie o bezpečnostní situaci v dané lokalitě. V rámci projektu z dotačního programu Prevence
kriminality na rok 2016 bude mimo jiné pořízeno několik technických zařízení na zabezpečení objektů,
které bude chatařům zdarma zapůjčováno na zkoušku, pouze si bude majitel hradit náklady spojené s
jejich provozem. Projekt je rozdělen do několika částí, které budou probíhat v průběhu celého
kalendářního roku. Především setkání zástupců realizačního týmu s chataři proběhne v restauraci U
Pramene dvakrát o velkých letních prázdninách, kdy je v Kersku nejvíce chatařů. Zástupci přizvaných
firem zde představí své produkty, systémy alarmů pro zabezpečení objektů a nabídnou své služby.
Vedoucí Obvodního oddělení Sadská npor. Mgr. Jana Žďárská zde bude informovat občany o
bezpečnostní situaci v chatové oblasti a o připravovaných aktivitách v Kersku. Doporučí, jak vhodně
zabezpečit majetek a co dělat v případě, pokud by jejich objekt navštívil neznámý pachatel. Je opravdu
na co se těšit.
„Kersko je pod neustálým dohledem“, je výstižný slogan, který Vás bude vítat již při vjezdu do
rekreační oblasti na poutavé tabuli v duchu starého Kerska. Najdete zde i informace jak zabezpečit svůj
majetek a důležité kontakty pro případ pomoci.
Chatař, který se bude chtít zapojit do projektu Policie Kersku, musí vyplnit dotazník, který je možné si
stáhnout na webových stránkách Obecního úřadu Hradištko-Kersko v odkaze Bezpečnost a nebo si ho
vyzvednout na tradičním místě v restauraci U Pramene a v restauraci Hájenka v Kersku. Komise
prevence kriminality zřízena na Obecním úřadu v Hradištku pak vybere na základě vyplněných
dotazníků rekreační objekty, kam budou zařízení odborně nainstalována pracovníky technické podpory
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Získané údaje nebudou s
ohledem na ochranu osobních údajů nijak zveřejňovány. Něco málo tedy o projektu Policie Kersku.

Tímto Vás srdečně zveme na první setkání, které se bude konat:
Dne 1. července 2016 od 18:00 hod.
v restauraci U Pramene v Kersku
představení projektu „Policie Kersku“ a nabídka produktů na zabezpečení rekreačního objektu za účasti
pracovníků Obecního úřadu Hradištko-Kersko, Policie ČR OOP Sadská, MV ČR odboru bezpečnostní
politiky a prevence kriminality, firmy AXL elektronics s.r.o, GES Nymburk s.r.o, ostraha majetku a
osob, Cech mechanických zámkových systémů ČR (CMZS), Asociace technických bezpečnostních
firem Gremium Alarm (AGA).
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

