
HLEDÁTE 
PRÁCI...?

- více na str. 9

LETOVICE VYDALY 
KNIHU...

- více na str. 7

Citát pro tento mûsíc

Prvním krokem 
na cestû ke ‰tûstí
je uãení se.

Dalajláma

BLÍÎÍ SE 
BOSKOVICKÉ BùHY...

- více na str. 15

Plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Nová policejní terénní ãtyfikolka.

Vedoucí územního odboru
Blansko Policie âeské repub-
liky plk. Mgr. Zdenûk Grénar
zhodnotil pro Listy regionÛ
bezpeãnostní situaci v na‰í
oblasti:

Plukovník Mgr. Zdenûk Grénar o bezpeãnostní 
situaci, migraãní vlnû i nové technice PâR

Pokud se podívám na statistické
údaje z loÀského roku, tak na úze-
mí okresu Blansko do‰lo k poklesu
nápadu trestné ãinnosti; je to trend
celorepublikov˘, poãet trestn˘ch
ãinÛ, zejména v majetkové oblasti,
má sestupnou tendenci. Pokud
mám b˘t konkrétní, tak v roce
2015 jsme ‰etfiili 1375 trestn˘ch ãi-
nÛ, zatímco o rok dfiíve to bylo
1570. 

Opaãná situace je u silniãní trestné
ãinnosti; mám na mysli pfiedev‰ím
pfiípady fiidiãÛ a dal‰ích úãastníkÛ sil-
niãního provozu, ktefií vozidla fiídili
pod vlivem alkoholu a jin˘ch návy-
kov˘ch látek, tedy drog. V této oblas-

ti do‰lo k nárÛstu; zatímco napfiíklad
v roce 2013 jsme fie‰ili 403 pfiípadÛ,
tak loni to jiÏ bylo 546. NarÛstá také
podíl poãtÛ fiidiãÛ pod vlivem drog;
v roce 2013 to bylo 87 fiidiãÛ a v roce
2015 jiÏ 159; tady za dva roky témûfi
100 % nárÛst. 

Také cyklisté by si mûli uvûdomit,
Ïe pokud jedou po silniãní komunika-
ci pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch 
návykov˘ch látek, tak se jedná o pfie-
stupek, kde je pomûrnû vysoká fi-
nanãní sankce. Opût i zde dochází
k nárÛstu; v roce 2013 to bylo 15 od-
halen˘ch pfiípadÛ, loni 26. 

Pane Grénare, bûhem na‰eho roz-
hovoru pfied rokem jste ãtenáfie vyz˘-
val k ostraÏitosti v prostfiedí virtuální
reality, tedy pfiedev‰ím pfii nákupech
na internetu, internetovém bankov-
nictví a dal‰ích aktivitách na webu.
Vzali si Va‰e slova uÏivatelé k srdci,
nebo do‰lo k nárÛstu také této trest-
né ãinnosti?

Myslím, Ïe v této oblasti zafungo-
vala celková osvûta a k Ïádnému
prudkému vzestupu poãtu tûchto pfií-
padÛ nedo‰lo. Ov‰em stále fie‰íme
podvody, kdy místo zboÏí objednané-
ho na dálku pfiijde v balíãku sáãek
s pískem místo mobilního telefonu
a podobnû. Je také otázkou, kolik pfií-
padÛ s men‰í ‰kodou po‰kození vÛ-
bec neohlásí. Nejedná se ov‰em jen
o tyto podvody, také na sociálních sí-
tích je tfieba dbát zv˘‰ené opatrnosti
a nenaletût podvodníkÛm, ktefií se po-
kou‰í dostat k citliv˘m datÛm, vãetnû
pfiístupov˘ch hesel a údajÛm internet-
bankingu. 

Rád bych apeloval zejména na rodi-

ãe, aby se více zajímali o to,
na kter˘ch stránkách se je-
jich dûti na internetu pohy-
bují, s k˘m se baví a jestli
nedochází k podezfiel˘m
kontaktÛm. Zejména pfiípa-
dy s vylákáním intimních
fotografií dûtí jsou docela
poãetné; napfiíklad jiÏ od
loÀského podzimu vazebnû
fie‰íme pfiípad pedofilního
muÏe, kter˘ se pfies internet
seznamoval s nezletil˘mi
a dopou‰tûl se trestné ãin-
nosti v této oblasti.

Ve vût‰inû mûst i obcí
v na‰em regionu jiÏ platí
místní vyhlá‰ky zakazující
podomní, pfiípadnû i pou-
liãní prodej. Domníváte se,
Ïe tento krok také pfiispûl
k zlep‰ení bezpeãnostní si-
tuace?

Zcela nepochybnû ano. Ochrana
seniorÛ a dal‰ích skupin obãanÛ pfied
podvodn˘m, nebo tfieba jen neserióz-
ním jednáním rÛzn˘ch prodejcÛ je
velmi dÛleÏitá, i kdyÏ se vÏdy nejed-
ná o pfiípady, které by PâR fie‰ila.
Velk˘m pfiínosem tûchto vyhlá‰ek je
také ztíÏení ãinnosti podvodníkÛm,
ktefií se za prodejce vydávají a pfiitom
se snaÏí seniory okrást. 

Území okresu Blanko je vyloÏenû
vnitrostátní; pfiedpokládám, Ïe pro-
blémy s nelegálními migranty v na-
‰em regionu PâR fie‰it nemusí, je to-
mu tak?

Problémy s migranty na na‰em 
územním celku skuteãnû nemáme,
neznamená to ov‰em, Ïe by se s tím-
to problémem na‰í policisté nesetkali.
Pfii posuzování moÏn˘ch smûrÛ, které
mohou uprchlíci pfii cestû pfies území
âR pouÏívat, byla vytipována i trasa
sinice I/43 z Brna na Svitavy a Ïelez-
niãní koridor z Brna do Prahy pfies â.
Tfiebovou. Na obou tûchto trasách

provádûli na‰i pfiíslu‰níci namátkové
kontroly; ke zji‰tûní pfiepravy nele-
gálních migrantÛ v‰ak nedo‰lo. Na‰i
policisté také vypomáhali pfii ostraze
záchytn˘ch stfiedisek, jako jsou napfií-
klad Vy‰ní Lhoty.

V souãasné dobû pomáhá nûkolik
na‰ich policistÛ v ostraze hranic
s Rakouskem a také zapÛjãujeme
terénní vozidlo k ochranû hranic
Schengenského prostoru.
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