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Městské úřady: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Uherský Ostroh,
Obecní úřady: Podolí, Popovice, Huštěnovice ,Babice, Sušice, Kudlovice, Traplice, Jankovice,
Košíky, Velehrad, Salaš, Modrá, Jalubí, Bílovice, Kněžpole, Mistřice, Březolupy, Topolná,
Nedachlebice, Svárov, Částkov, Zlámanec, Kostelany nad Moravou, Hluk, Boršice u Blatnice,
Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves.
Upozornění
Podle § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Vás

upozorňuji
na níže uvedené skutečnosti, které se dotýkají Vaší činnosti a mohou vést k ohrožení nebo
porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti:
Policie České republiky přijímá stále více oznámení o internetových podvodech.
Chtěli bychom touto cestou upozornit občany na základní zásady:
-nezasílat a nesdělovat své údaje z platebních karet a občanských průkazů, přes internetovou
a telefonní komunikaci,
-nepřihlašovat se na internetové stránky a neotevírat internetové odkazy, které Vám nejsou dobře
známé,
-nezasílat peníze a kódy z SMS zpráv svým známým, kteří přes sociální sítě prosí o pomoc, aniž
by jste si tyto skutečnosti u známých ověřili,
-neposílat potencionálním partnerům, se kterým se znáte pouze přes internet, které nikdy fyzicky
nevidíte, předem peníze,
-nezlákat se na výhodné investice, bez zkušeností, např. do kryptoměn,
-neobchodovat přes internet unáhleně, bez předchozích zkušeností s prodejcem od ostatních
kupujících, zejména s lidmi, kteří vystupují pod zahraničními bankovními účty, zahraničními
telefonními čísly a s lidmi, kteří mají emailovou adresu mimo české poskytovatele.

Uvedené informace Vám zasíláme ke zveřejnění, cestou úřední desky, obecních stránek,
vyhlášení v obecním rozhlase a k předání školským institucím u kterých jste zřizovatelem, aby byli
i žáci pravidelně a vhodným způsobem ze strany pedagogů upozorňováni, od základní školní
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upozornění
docházky, na úskalí internetu i mimo sexuální problematiku tzv. "predátorství", za účelem
upozornění a předcházení trestné činnosti.
npor. Bc. Karel Přibyl
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