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Obvodní oddělení policie
Bystřice pod Hostýnem
a COMMUNITY POLICING

Co je metoda community policing?
Policejní přístup, který směřuje ke
společnému definování problémů v oblasti
veřejného pořádku a bezpečnosti a jejich
následnému společnému řešení. Výsledné
aktivity jsou pak zaměřeny zejména na
odstraňování příčin problémů, nejen jejich
důsledků.

Co to znamená pro policii ?

Naučit se sdílet a delegovat část
odpovědnosti za oblast veřejného pořádku
a kriminality a aktivně využívat znalosti,
schopnosti a možnosti, které v této oblasti
mají jiné instituce a veřejnost samotná. V
důsledku to pak znamená efektivnější
způsob řešení problémů.

Co to znamená pro ostatní instituce a
veřejnost ?
Přijmout
spoluzodpovědnost
za
bezpečnost svoji vlastní i ostatních a
veřejný pořádek - nenechávat už tento
úkol jen na policii, podílet se na řešení
problémů a uvědomit si, že svými
vlastními aktivitami můžou předcházet
jejich vzniku.

Co je to „komunita“ a kdo jsou „partneři“ ?
•

Pro účely „community policing“ můžeme říci, že komunitu tvoří ti,
kdo sdílejí společný zájem - v tomto případě otázku bezpečnosti a
veřejného pořádku ve své lokalitě.

•

Zástupce místní samosprávy, učitel či ředitel školy, důchodce,
úřad práce, nevládní organizace, probační a mediační služba, děti a
mladí lidé, úřad městského architekta, městský strážník,
zdravotnické zařízení, místní podnikatel, sportovní klub, charita,
místní média ....... každý z těchto „hráčů“ má nějakou schopnost či
možnost napomoci řešení problému, který je společně určen jako
klíčový pro danou lokalitu.

Základní východiska
• Policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje
standardní práci policie na základních útvarech, ale doplňuje ji a
významně usnadňuje.
• Policisté jsou k proaktivní činnosti motivováni částečným
přenesením zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v „jejich”
lokalitě, s čímž souvisí i relevantní část rozhodovacích pravomocí.

• Preventivní aktivity jsou stejnoměrně delegovány na každého
policistu v rámci jeho běžných služebních povinností.
• V lokalitě působí dlouhodobě stejní policisté, aby měli dostatek času
získat dobrou místní znalost a aby občané mohli dobře poznat
„svého policistu".

Návrat ke starým zvykům - ANO
• „Četník se musí snažiti, aby si osvojil ve svém obvodu co možno
důkladnou místní a osobní znalost, neb tím se mu značně usnadní
plnění služebních povinností.” (Služební instrukce pro četnictvo,
1920)
• „Obchůzkovou službou se rozumí systematická, kvalifikovaná a
zpravidla samostatná činnost policistů v okrscích založená na
dokonalé místní a osobní znalosti a úzké součinnosti a spolupráci se
státními orgány, orgány místní samosprávy, obecní policií a
právnickými a fyzickými osobami… (Závazný pokyn PP č. 110/2008)

Cíl OOP Bystřice pod Hostýnem
1.

Upevnění (stabilizace) funkčních vazeb na orgány státní správy, místní samosprávy,
podnikatelské subjekty a další organizace a vedení konstruktivního dialogu s těmito
subjekty s cílem stanovit problémy a jejich společné řešení a docílit pocitu
spoluodpovědnosti za budování bezpečné lokality.

2.

Zvýšení odpovědnosti za svěřený okrsek na dané policisty, každý policista má svůj
„okrsek“ a každý občan bude mít možnost znát „svého“ policistu.

3.

Prezentovat činnost policie a spolupráce všech subjektů prostřednictvím webových
stránek (zejména obcí, příp. i úředních desek, obecních rozhlasů…) a jejich
prostřednictvím též předávat občanům základní informace – kteří policisté mají na
starosti jejich lokalitu, praktické a preventivní rady jak postupovat v konkrétních
situacích, kontakty apod.

4.

Zajistit zpětnou vazbu pomocí pravidelných setkání se všemi subjekty a taktéž
pomocí dotazníku spokojenosti s cílem přijímání konkrétních opatření.

Nejbližší plány
1. Provedení stavebních úprav Obvodního oddělení v
roce 2011, aby se občan, který nás navštíví necítil
nikterak stísněně a viděl, že je na moderní služebně
Policie České republiky, úpravy zahrnují vybudování
nové čekárny, jednací místnosti a služebny (místnosti
dozorčí služby).
2. Zkvalitnění komunikace mezi vedením OOP BpH,
obcemi v teritoriu OOP a širokou veřejností, včetně
nastavení formy prezentace činnosti OOP v
jednotlivých obcích v teritoriu.

Důvod stanovení cílů a plánů?
Věříme, že opatření a změny, které na
našem OOP jsou a budou prováděny v
rámci projektu community policing,
povedou k větší spokojenosti občanů a
zvýšení nejen prestiže Policie České
republiky, ale i bezpečnosti v našem
regionu.

Děkuji za pozornost a těším se na
spolupráci.
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