Dovolte mi, abych i já se vyjádřil k bezpečnostní situaci ve Šluknovském výběžku.
Z pohledu občanů splnila POLICIE ČR během loňských nepokojů ve Šluknovském výběžku
své poslání.
Zajistila veřejný pořádek, zabránila větším pouličním nepokojům, újmě na majetku a na
zdraví osob.
Za to je nutné policii poděkovat a především policejnímu prezidentovi plk. Lessymu, vedení
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, vedení územního odboru POLICIE ČR v
Děčíně a jednotlivým obvodním oddělením.
Tito lidé splnili všechny naše požadavky, na kterých jsme se s nimi domluvili.
Toto se však nedá říci o vládě ČR, ani panu premiérovi, ani o ministru vnitra panu Kubicem a
ani o dalších členech vlády.
Ano, při loňských nepokojích se sem dostavili. Ale většinou nebyli zjevně znalí daných
problémů, jejich výstupy byly neprofesionální a nekoordinované, jejich sliby byly plané a
nikdy nesplněné.
Máme rok po bouřlivých událostech a vezměme si do ruky Desatero starostů Šluknovského
výběžku. Na něm jasně vidíme, co jsme za tento rok společně s naší vládou a našimi politiky
zvládli.
Pokud bych já jako starosta přistupoval k problémům obce tak, jak naše vláda přistupuje
k bezpečnostním problémům Šluknovska, tak bych již ve své funkci dávno nebyl.
Kde je slibovaná pomoc Agentury pro sociální začleňování?
Kde je slibovaný vládní zmocněnec, který bude prostředníkem mezi Šluknovským výběžkem
a vládou?
Nikde!
Ano, policejní statistiky hovoří o sníženém nápadu trestné činnosti v naší oblasti.
Ano, došlo k poklesu v rámci rizikových měst v Rumburku, Varnsdorfu a Šluknově.
Ale co ostatní obce ve Šluknovském výběžku?
Ty obce, do nichž se kriminalita z velkých měst nastěhovala?
Kde jsou lidé stále okrádáni a obtěžováni drobnou kriminalitou.
Obce, kde se dál pěstuje konopí a vyrábí drogy?
Kde už lidé rezignovali na ohlašování drobných případů kriminality, ať už proto, že nechtějí
čekat na policejní stanici několik hodin, až na ně policisté, zaneprázdněni značným
množstvím případů závažné trestné činnosti, budou mít čas.
Nebo proto, že nejsou pojištěni a pak není nutné případ prověřovat.
A já se ptám! Pane premiére a pane Kubice!
Kde je slibovaná koncepce řešení závažné trestné činnosti, organizovaného zločinu, a
kriminality, která je páchána skrytě a tím zákeřněji a nebezpečněji?
A co problematika drog?
Myslíte si, pane premiére a pane ministře, že je postačující, aby se problematikou drog na
celém územní Děčínska zabývali policisté, kteří se dají spočítat - a to zdůrazňuji - na prstech
jedné ruky?
Sami ze své praxe víte, že drogy jsou v pozadí minimálně 60% celého nápadu tr. činnosti.

A vy klidně dopustíte, aby byla práce policie ve složité fázi důkazního řízení, prověřování a
vyšetřování znehodnocována. Svědecké výpovědi jsou zpochybňovány svědky z řad
kriminálně závadových osob. Stíhání pachatelů je zastavováno, když svědci změní výpověď.
Pak je velmi těžké zločince postavit před soud, odsoudit je a potrestat!
Toto je nutné v rámci legislativy řešit!
Ale na to vy pane premiére, ani vy pane Kubice, neslyšíte a řešíte si jen své problémy!
A dále.
Jak můžete dopustit, aby proti lidem, kteří se podílí na vyšetřování závažné tr. činnosti, byly
vedeny vykonstruované útoky?
Nejste schopni těmto lidem zajistit potřebnou ochranu.
Člověk, který se stane svědkem tr. činnosti se pak bojí věc oznámit, jelikož není zajištěna jeho
bezpečnost ani jeho blízkých.
Ptáte se tedy, proč řada trestných činů závažného charakteru není oznámena, nebo objasněna?
Odpověď je jednoduchá:
- protože lidé mají strach
- protože lidé nemají důvěru v orgány činné v tr.řízení
- protože justice vychází z platné legislativy, která ani svědky ani veřejné činitele nechrání.
Pojem "Krátkodobá ochrana", nebo statut "Utajovaného svědka" je výsměchem našeho
trestního zákona a trestního řádu!
Co je příčinou shora uvedených důvodů?
Vláda mění ministry jak na běžícím páse. Co ministr, to nová koncepce, ale nic dokončeného.
V rámci policie je zastaven nábor nových příslušníků.
Tabulkové stavy útvarů jsou nevyhovující.
Ministerstvo vnitra již několik let řeší systematizaci a není schopno vyřešit tento problém.
A já se Vás pane ministře a pane premiére znovu ptám!
Kdo nahradí kvalifikované policisty z elitních útvarů, kteří odešli z řad služeb POLICIE?
Lidé bez praxe?!
Potom se ale nedivme, že výsledkem práce těchto nezkušených policistů, je pouhé "Odložení
věci".
Vážená vládo České republiky!
K zajištění veřejného pořádku a klidu v naší zemi potřebujeme dobře fungující bezpečnostní
aparát, jako každá jiná vyspělá demokratická země.
O naší republice se to bohužel říci nedá.
Pokud nevytvoříme pocit bezpečí a klidu v naší zemi, nemůžeme čekat spokojený názor
našich občanů.
Žádám Vás, pane premiére a páni ministři, abyste si řádně vyhodnotili priority vašich dalších
kroků ve vládě České republiky.
Žádám vás jako občan tohoto státu, abyste splnili svou ústavní povinnost, kterou jste stvrdili
slibem p.prezidentovi a lidem tohoto státu:
"Zajistěte naší bezpečnost"!
Závěrem si neodpustím kritiku zasedání Parlamentu České republiky. Pane premiére je vůbec
možné, aby ministr p.Švarcenberg spal při projednávání tak důležitého zákona , jako bylo

druhé čtení Zákona o rozpočtovém určení daní , na které čeká bezmála 6 300 obcí v rámci
ČR. Není to jen ostuda dotyčného ministra , ale ostuda i Vaše, jelikož jste premiérem této
vlády a znevažuje to i samotnou Poslaneckou sněmovnu, kde sedí řada poslanců, kteří odvádí
kus poctivé a odpovědné práce.
František Moravec
starosta obce Staré Křečany

