Projekt „Policie
Policie Kersku“
Kersku – Chcete pomoc při zabezpečení
čení Vašeho
rekreačního objektu?
Poradíme Vám jak na to a na zkoušku Vám zapůjčíme
zap
alarm či fotopast.
1. Slyšeli jste o společném projekt
rojektu Obecního úřadu Hradištko-Kersko
Kersko a Policie ČR „Policie
Kersku“?
ANO/NE
2. Navštěvujete
vujete webové stránky Obecního úřadu
ú
Hradištko-Kersko odkaz – Policie Kersku?
ANO/NE
3. Chcete si na podzim 2016 vyzkoušet technické zařízení (alarm, fotopast) na zabezpečení
zabezpe
svého rekreačního objektu?
ANO/NE
4. Zařízení Vám bude zapůjč
ůjčeno na dva měsíce zdarma, pouze uhradíte náklady spojené
s provozem zařízení (baterie, spotřeba
spot
energie, případně tarif SIM kartyy pro přenos
p
záznamu).
Souhlasím/Nesouhlasím
Pokud se chcete zapojit do projektu Policie
Polici Kersku, zakroužkujte Vaše odpovědi
ědi a vyplněný dotazník
doručte na Obecní úřad
ad Hradištko-Kersko,
Hradištko Kersko, nebo vložte do schránky, která bude jako tradičně
tradi
umístěna
v restauraci U Pramene a v restauraci Hájenka v chatové oblasti v Kersku. Vyplněné
Vypln
dotazníky je
nutné doručit na určená
ená místa do konce srpna 2016
2016.. Komise prevence kriminality zřízena
zř
na Obecním
úřadu v Hradištku vybere
bere rekreační
rekreač objekty, kam budou zařízení odborněě nainstalována pracovníky
technické podpory Policie České republiky,
republi
Krajského ředitelství policie Středočeského
ř českého kraje
kraje. Získané
údaje nebudou s ohledem na ochranu osobních údajů
údaj nijak zveřejňovány.

Povinné údaje:
……………………………………………………………………….
1. Jméno a příjmení……………………………………………………………………….
2. E-mail…………….………………………….
mail…………….…………………………. tel. kontakt……………………………..
kontakt…………………………….
3. Číslo rekreačního
ního objektu a alej……………………………………………………….
alej………………………………………………

Pozvánka
Dne 1. července 2016 od 18:00 hod
v restauraci U Pramene v Kersku
představení
edstavení projektu „Policie Kersku“ a nabídka
nabídk produktů na zabezpečení rekreačního
čního objektu za účasti
pracovníků Obecního úřadu
adu Hradištko-Kersko,
Hradištko
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 systémůů Č
ČR (CMZS), Asociace technických bezpečnostních
čnostních firem Gremium Alarm
(AGA). Projekt „Policie Kersku“ byl podpořen
podpo
z Programu prevence kriminality MV ČR
Č 2016.
Těšíme
šíme se na Vás npor. Mgr. Jana Žďárská,
Ž
Josef Zelenka, Ing. Alice Brettová
Bre
vedoucí oddělení, starosta, místostarostka

