Uvnitø èísla najdete: * Uzavøení mateøských škol o prázdninách* Z historie* Nabídka reklamy v rámci Anenské
poutì 2010* 50 let od zániku okresu Horšovský Týn* Žáci ZŠ jsou úspìšní nejen ve sportu, ale i ve vìdomostních
soutìžích* Jezdecké závody v Horšovì* Z uplynulých akcí* Kulturní pozvánky* Sportovní úspìchy*
MKZ Horšovský Týn poøádá velkou galašou MICHALA NESVADBY

"MICHAL MALUJE"
11. èervna 2010, od 16.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
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Rezervace a pøedprodej: Informaèní centrum 5. kvìtna 50, 34601 Horšovský Týn
Tel: 379 415 151, E-mail: info@mkzht.cz

SLOVO STAROSTY
Vyhodnocení projektu
Koordinaèní dohody za období
od 1.4.2009 do 31.12.2009
(struèný výpis 8 stránkové zprávy)
Mezi kriminogení faktory na území Obvodního
oddìlení Policie ÈR (dále jen OOP)
v Horšovském Týnì patøí zvyšující se
nezamìstnannost,nedùsledné zabezpeèení
majetku obèanù,rozsáhlý park,který je asi tak
z 1/2 udržován,dále je to rychlá silnice I/26
s hustým provozem,alkohol,drogy a herny
s výherními automaty.
Pøijatá opatøení: Více výkonu služby v terénu
v problémových lokalitách,kontroly ubytoven,
dohled na veøejný poøádek a dopravu.
Kdo jsou pachatelé trestné èinnosti ?Jedná se
o široké spektrum všech vìkových skupin
i cizincù, pøièemž kriminalita mládeže se
projevuje v trestné èinnosti proti majetku
a v dopravì.
Pøijatá opatøení: Prevence kriminality pro dìti
a mládež ,uplatòovat dùraznì postih pachatelù.
Navrhovaná opatøení: Vìtší prevence ze
strany škol.
Obìtmi trestné èinnosti se stávají i obèané,kteøí
si opakovanì nedávají pozor na své osobní
vìci,které i vystavují v neuzamèeném vozidle.
Pøijatá opatøení: Prevence zamìøená na
poškozené,maximální aktivita strážníkù v oblasti obchùzkové služby. Policisté OOP dosáhli
i znaèného úspìchu pøi pátrání po osobách
celostátnì hledaných a nìkteré zadržené
osoby byly eskortovány pøímo do vìznice.
V oblasti pøestupkù je celková objasnìnost 84
%,pøevažují pøestupky v oblasti dopravy,
majetku a obèanského soužití.
Pøijatá opatøení: Soustøedìní se policistù na
problematická místa.
Navrhovaná øešení: preventivní prohlídky
všech kontrolních orgánù.
Pokraèování na str. 5
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