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Pane Grénare, proã byly územní od-
bory Blansko a Vy‰kov sluãovány a proã
se nakonec od tohoto spojení upustilo?

DÛvodem zavedení tohoto pilotního
projektu bylo ovûfiení, zda lze takto spo-
jené celky z pohledu managementu ufií-
dit a souãasnû i zji‰tûní stavu ve vztahu
k ekonomick˘m nákladÛm na provoz
a fiízení slouãen˘ch územních odborÛ.
Slouãení územních odborÛ z pohledu
organizaãní struktury do jednoho celku,
byl v‰ak jen první krok a logicky by mû-
la následovat i centralizace do jednoho
sídla, coÏ v‰ak bylo zcela nereálné.

Z pohledu efektivity a logistiky pro-
jekt Ïádné úspory nepfiiná‰el, provoz ve
Vy‰kovû i v Blansku probíhal takfiíkajíc
dvoukolejnû, coÏ spolu s dal‰ími po-
znatky vedlo k rozhodnutí vrátit opût
dva samostatné územní odbory Vy‰kov
a Blansko do pÛvodního stavu.

Do‰lo v souvislosti se vznikem starono-
vého odboru Blansko k nûjak˘m zmûnám
ve vztahu jednotliv˘ch sloÏek policie?

K Ïádn˘m zmûnám nedo‰lo ani z po-
hledu obvodních oddûlení, dopravní 
policie, kriminální policie - v‰echny ty-
to sloÏky fungovaly úspû‰nû pfied rozdû-
lením odboru a proto jsem nepociÈoval
potfiebu zavádût nûjaké zmûny. 

K pozitivní zmûnû do‰lo ve vztahu
k samosprávû, k obcím a mûstÛm - nyní
mají garantovaného jednoho partnera
pfii fie‰ení potfiebn˘ch záleÏitostí. 

Jak to vypadá v souãasnosti s úrovní
trestné ãinnosti a její objasnûnosti na
Blanensku?

V souãasné dobû, tedy od zaãátku le-
to‰ního roku, dochází k mírnému pokle-
su poãtu pfiípadÛ trestné ãinnosti.
Nejvût‰í pokles zaznamenáváme u ma-
jetkové trestné ãinnosti, zde je pokles
o 99 skutkÛ (-16,47%) v porovnání se
stejn˘m obdobím loÀského roku. 

Co se t˘ãe objasnûnosti, tak v celkové
trestné ãinnosti, tzn. v‰echny trestné ãi-
ny, se nám dafií více skutkÛ objasÀovat,
tedy opût v porovnání s loÀsk˘m rokem
máme objasnûno o 62 pfiípadÛ více
(+13,42%). 

Celkov˘ poãet trestn˘ch ãinÛ za prv-
ních 8 mûsícÛ leto‰ního roku dosáhl po-
ãtu 1078, z toho bylo jiÏ objasnûno 524
pfiípadÛ, coÏ ãiní 48,6 %, tedy v podsta-
tû kaÏd˘ druh˘ spáchan˘ trestn˘ ãin se
nám podafiilo objasnit. 

Velmi dobr˘ch v˘sledkÛ dosahuje ná‰

t˘m, kter˘ se specializuje na potírání
drogové kriminality. Tento toxiteam pÛ-
sobí od roku 2008 a dafií se mu úspû‰nû
rozkr˘vat trestnou ãinnost související
nejen s distribucí, ale, a to je dÛleÏitûj‰í,
s v˘robou drog, pfiedev‰ím pervitinu. Je
to ov‰em nekoneãná ãinnost; tam kde je
poptávka, tam se vÏdy znovu objeví na-
bídka. TakÏe i kdyÏ se nám podafií doká-
zat trestnou ãinnost jedné skupinû, kterou
soud po‰le do vûzení, tak vzápûtí se obje-
ví dal‰í v˘robci a distributofii.

Co by z Va‰eho pohledu mohlo pfii-
spût ke sníÏení trestné ãinnosti, nebo
alespoÀ k vût‰ím úspû‰nosti pfii jejím
objasÀování? Potfiebovala by policie
lep‰í techniku?

Ne, to si nemyslím. Samozfiejmû, Ïe
by na ‰kodu nebyl modernûj‰í vozov˘
park; na‰e vozy jsou neustále v provozu
a najedou velk˘ poãet kilometrÛ, ale cel-
kovû je technické vybavení policie na
dobré úrovni. KaÏdá nová ãi modernûj‰í
technika, která napomáhá v odhalování
a objasÀování trestné ãinnosti, je ov‰em
velk˘m pfiínosem.

Personální obsazení je uÏ také na po-
mûrnû dobré úrovni, pfiesto nám k napl-
nûní poãetního stavu chybí obsadit je‰tû
nûkolik málo míst na obvodních oddûle-
ních v Letovicích a v Blansku. Zájemci
o práci u Policie âR se mohou pfiihlásit
na personálním oddûlení Krajského fie-
ditelství policie v Brnû, pfiípadnû získat
dal‰í informace na webov˘ch stránkách
PâR.

Velmi by nám pomohla lep‰í spolu-
práce s obãany, o kterou chci vefiejnost
poÏádat. V souãasné dobû se mnoÏí pfií-

pady vyloupení rodinn˘ch domÛ a dal-
‰ích objektÛ, a také rÛzné podvody 
páchané na dÛvûfiiv˘ch obãanech, pfie-
dev‰ím seniorech. Bylo by pfiínosem,
kdyby byli lidé více ostraÏití a více si
v‰ímali dûní ve svém okolí. Chtûl bych
vyzvat kohokoliv, kdo se setká s pode-
zfielou ãinností - mÛÏe to b˘t opakova-
n˘ pohyb neznám˘ch osob, automobil,
do kterého nûkdo cizí nakládá nûco
z domu v sousedství, a podobné pfiípa-
dy - aby neváhal a tyto podezfielé okol-
nosti oznámil, aby nemûl obavu zavolat
na policejní linku; mÛÏe pouÏít i tísÀové
ãíslo 158. Právû nev‰ímavost a lhostej-
nost lidí napomáhá v nekalé ãinnosti
rÛzn˘m podvodníkÛm a zlodûjÛm.

Pane Grénare, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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S plk. Mgr. ZdeÀkem Grénarem
o bezpeãnostní situaci na Blanensku
V leto‰ním ãervenci do‰lo k opûtovnému rozdûlení územních odborÛ Policie âeské republiky na oblast Vy‰kov
a Blansko. Vedoucím územního odboru Blansko se stal plk. Mgr. Zdenûk Grénar, kterého jsem se zeptal:

plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Citát pro tento mûsíc

Chce‰-li v Ïití ‰Èasten
b˘t, pfiispûj k ‰tûstí
druhému, neboÈ radost,
kterou dává‰, vrací se
k srdci tvému.

J. W. von Goethe

www.vrba.cz
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