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Beslutning om at forlænge visitationszonerne i Fredericia

Det besluttes herved, at der i medfør af politilovens § 6, stk. 3, sker forlængelse af visitationszonerne i

dele af Fredericia, således at politiet fortsat i visitationszonerne i en begrænset periode kan foretage stik

prøvevis kontrol af, om nogen besidder eller bærer våben. Politiet kan herunder foretage besigtigelse af en

persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer.

Visitationszonerne omfatter afgrænsede områder i henholdsvis den centrale del af Fredericia by samt i

Korskærparken i Fredericia. Zonerne er afgrænset af nedennævnte veje:

Visitationszonen i Korskærparken

Ullerupdalvej — Nørre Allé — Vestre Ringvej — Vejlevej — Vestre Ringvej — Venusvej.

Visitationszonen i Fredericia midtby

Vester Voldgade — Nørre Voldgade — Øster Voldgade (inkl. Østerstrand) —

Kongensgade — Esplanaden —Oldenborggade — Norgesgade — Sjællandsgade.

Visitationszonerne omfatter ovennævnte veje og vejene inden for afgrænsningen.

Afgrænsningerne af visitationernes områder fremgår af vedlagte kort.

Baggrunden for beslutningen er, at der efter hændelsen i Korskærparken den 24. februar 2020 og igang

værende konflikter, fortsat er risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne, idet der konti

nuerligt i perioden er fundet våben i zonerne. Visitationszonerne skal således bl.a. forebygge eventuelle

alvorlige reaktioner mod og/eller fra personer i grupperinger i Fredericia, hvor der aktuelt består et mod

sætningsforhold i mellem.
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Formålet en visitationszonerne er fortsat at skabe tryghed for borgeren i området bl.a. ved at sikre, at per

soner ikke bærer eller besidder våben.

Forlængelsen er gældende fra onsdag den 8. april 2020 til og med deri 15. april 2020 kl. 15.00.

Beslutningen om forlængelse af visitationszonerne kan påklages af personer, der har en væsentlig og in

dividuel interesse i beslutningen. En eventuel klage bedes sendt til Sydøstjyllands Politi, Ledelsessekreta

riatet, Hoimboes Allé, 8700 Horsens eller SOJYL@politi.dk. Sydøstjyllands Politi videresender herefter

en eventuel klage til Rigspolitiet.
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