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Reorganizace policie ve Východočeském kraji  - upozornění 
 

Od 1.1.2009 dochází i na území východočeského regionu k reorganizaci policejních složek. Tímto 
dnem zanikla okresní ředitelství Policie ČR a na všech těchto útvarech vznikly "územní odbory 
služby kriminální policie a vyšetřování" a "územní odbory vnější služby". Tyto útvary budou 
řízeny z Krajského ředitelství policie Východočeského kraje v Hradci Králové.  Týká se to i 
našeho bývalého Okresního ředitelství PČR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. 
V souvislosti s touto změnou končí i funkce ředitele okresních ředitelství a jejich zástupců.  Na 
bývalých okresech budou vždy velitelé jednotlivých územních odborů. 

V Rychnově nad Kněžnou: 

Územní odbor vnější služby – vedoucí odboru plk. Mgr. Bc. Miloslav Jangl 

Uzemní odbor  Služby kriminální policie a vyšetřování – vedoucí odboru plk. JUDr. Zdeněk 
Hlaváček 
 
Pro občany jsou samozřejmě zachovány všechny služby v místech a rozsahu, jak byli doposud 
zvyklí, struktura obvodních oddělení se nemění. 
 
Pro sdělovací prostředky budou i nadále k dispozici na všech  bývalých okresech tiskoví mluvčí, 
kteří zde budou mít detašovaná pracoviště Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství 
policie Východočeského kraje. 

 

Dovolte nám,  abychom Vás upozornili na některé důležité změny Preventivně informační 
skupiny Rychnov nad Kněžnou: 

Nový kontakt mobilní telefon:  725 083 407 (zveřejněn na www) 

                        pevná linka: por. Mgr. Alena Kacálková  974 536 208 

                                             nprap. Bc. Pavel Vymetálek 974 536 212 

 
Nové www stránky:  

www stránky Krajské ředitelství Policie České republiky Hradec Králové 
 
http://www.policie.cz/lstDoc.aspx?nid=164&lang=cs  
 
 
www stránky Územní odbory a obvodní oddělení Rychnovska 
 
http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=48584&docType=ART&chnum=8&lang=cs  
 
Na www stránkách najdete v sekci zpravodajství a aktuality důležité informace, které jsou 
každým dnem aktualizovány.  
Z důvodu nové vize je v současné době PČR povinna prezentovat se pouze na již zmiňovaných 
nově vytvořených webových stránkách. Trvá-li zájem Vaší obce prezentovat činnost PČR v 
celorepublikovém i regionálním aktuálním dění a předávat  informace Vašim občanům i nadále, je 
možné, aby administrátor Vašich obecních internetových stránek prezentoval Policii ČR 
prostřednictvím loga s odkazem na výše  uvedené web stránky. 



Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za dosavadní spolupráci, přízeň a vstřícnost při 
zveřejňování našich informací na stránkách Vaší obce v době, kdy Policie ČR neměla ještě 
samostatný jednotný informační systém v podobě internetového zpravodajství. Doufáme, že nám v 
tomto směru zachováte prostřednictvím změny odkazu na naše nové webové stránky přízeň i do 
budoucna. 
 
 

Preventivně informační skupina Rychnov nad Kněžnou  
por. Alena Kacálková a nprap. Pavel Vymetálek, tiskoví mluvčí 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
       

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


