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Zahajovací konference k projektu Cíl 3 Policejního ředitelství Vrchní 

Polabí / Východní Krušnoho ří  
 
Dne 27. května 2009 se konala na radnici města Sebnitz zahajovací konference k 
projektu „Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality“. Cílem 
projektu je zintenzivnění stávající dobré spolupráce mezi Policejním ředitelstvím 
Vrchní Polabí / Východní Krušnohoří v Drážďanech a Krajským ředitelstvím policie 
Severočeského kraje Ústí nad Labem v EUROREGIONU ELBE / LABE. 
 

Po přivítání primátorem města Sebnitz, panem Ruckem, informoval pan Liebenow, 
prezident Policejního ředitelství Vrchní Polabí / Východní Krušnohoří v Drážďanech a 
pan plk. JUDr. Vorálek, ředitel Krajského ředitelství policie Severočeského kraje Ústí 
nad Labem o dosavadní dlouhodobé spolupráci, která byla oboustranně pozitivně 
zhodnocena. Od vstupu České republiky do Schengenského prostoru koncem roku 
2007 je v pohraničí zaznamenám všeobecný pokles kriminality. Přes tento vývoj je 
nutná spolupráce v oblasti potírání kriminality krádeže aut a drogové kriminality, 
zdůraznil pan plk. JUDr. Vorálek. 
 

Podepsaním kooperační smlouvy by mělo dojít k novým impulzům a vyšší kvalitě v 
budoucí přeshraniční spolupráci. Projekt by měl vytvořit předpoklady pro úspešné 
přeshraniční potírání kriminality, která nekončí na územní platnosti národní předpisů 
trestního stíhání. Ke konkrétním opatřením patří: 
- Založení společného pracovního grémia pro potírání přeshraniční kriminality 

(vznik předběžně v červnu 2009) 
- Společná jazyková výuka ke zlepšení vzájemné komunikace, jakož i nasazení 

mobilní techniky (např. společný kurz angličtiny, nákup mobilních navigačních 
přístrojů GPS) 

- Účast saských kolegů na vybraných kvalifikačních opatřeních kriminální policie 
Krajského ředitelství policie Severočeského kraje 

- Pořízení speciální techniky. 
 

Projekt s celkovými náklady ve výši kolem 595.000 Euro obdrží dotaci v rámci 
programu CÍL 3 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou ve výši cca 
506.148 Euro. 
 

Také další projekt s titulkem „Zlepšení bezpečnosti v českosaském příhraničí 
(dopravní a pořádková policie))“ má vést k prohloubění a k trvalé přeshraniční 
kooperaci mezi projektovými partnery. 
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