Zpravodajství

Policejní prezident se setkal se svým bavorským protějškem
Oba představitelé velmi podrobně diskutovali například o migrační krizi.
Ve společném centru česko-německé policejní a celní spolupráce se v pátek 29. dubna 2016 setkal policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý s bavorským
zemským policejním prezidentem Prof. Dr. Wilhelmem Schmidbauerem. Oba představitelé velmi podrobně diskutovali především o tématu migrace a možném
řešení této krize. Policejní prezidenti se shodli na tom, že jejich sbory pracují s velkým nasazením na zvládnutí všech negativních jevů této situace, která
samozřejmě vyžaduje celoevropské společné řešení a systémový přístup. Wilhelm Schmidbauer v této souvislosti vyslovil velké uznání a pochvalu, jakým
způsobem česká policie přistupuje k problematice migrační krize, zejména pokud jde o pomoc v česko-německém pohraničí.
Mezi další témata, která oba policejní prezidenti zmínili, byla problematika společných hlídek, týmů na odhalování drogové a majetkové kriminality, ale také
fungování společných česko-německých center.
Během setkání představil policejní prezident Tomáš Tuhý svému bavorskému kolegovi také nové technologie užívané Policií ČR. Bavorský zemský policejní
prezident se rozhodl pro sestavení pracovní skupiny, která se přijede s produktem seznámit a následně nevyloučil další možnou inspiraci a spolupráci v této
oblasti u české policie. Policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý také osobně pozval Wilhelma Schmidbauera na Evropskou regionální konferenci Interpolu,
která se v květnu uskuteční v Praze.
Vzhledem k dobrému sousedství obou zemí a mnoha dalších společných tématech k jednání se obě strany shodly na nutnosti dalších podobných pracovních
setkání. Policejní prezident Tomáš Tuhý a bavorský zemský policejní prezident Wilhelm Schmidbauer využili jednání také k přátelskému pozdravení současných,
ale i bývalých policistů obou zemí v Plzni. Při této příležitosti předal generál Tuhý ocenění vrchnímu komisaři Wernerovi Liegelovi, který odchází ze služby
bavorské policie do důchodu.
„Pan vrchní komisař Liegel se osobně zasloužil o kvalitní mezinárodní policejní spolupráci mezi našimi státy a tak jsem upřímně rád, že jsem mu mohl za naše
policisty touto formou poděkovat,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý.
Dalším tématem schůzky bylo i 25. výročí vzniku novodobé Policie České republiky a pozvání bavorského představitele policie na slavnostní akce spojené s
tímto výročím.
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