oblast BEZPEČNOST
Obecní policie by mohla fungovat i v malých obcích a
rekreačních oblastech
Podpora vzniku obecních a městských policií může připadat v době všeobecně klesající
kriminality jako nelogické a nesystematické řešení. Ale není tomu tak. Obecní policie díky
vysokým nákladům chybí mnoha starostům menších obcí, obzvláště v rekreačních oblastech. Náš
plán je podpora vzniku „spádové“ obecní policie v rámci skupin obcí a mikroregionů. Takoví
„šerifové“ by nerozdávali botičky a pokuty za parkování, ale dohlíželi na bezpečnost na
vesnicích, kontrolovali chaty a chalupy, řešili drobné spory a byli spíše preventivní než
represivní složkou; především pro výtržníky, zloděje a problematicky vnímané skupiny
obyvatel.







Aktivně podpoříme zřizování obecní policie v menších obcích např. formou sdílené služby
v rámci mikroregionů.
Budeme se podílet na zajištění bezpečnosti občanů díky lepší vybavenosti záchranných
složek i obcí.
Budeme pokračovat v podpoře vybavenosti jednotek požární ochrany, včetně dobrovolných
hasičů.
Metodicky podpoříme obce v oblasti koncepce bezpečnosti a krizového řízení.
Budeme podporovat modernizaci cest (rozšíření komunikací, bezpečnostní prvky) a
železniční dopravy (chráněné železniční přejezdy).
Budeme podporovat budování cyklostezek podél hlavních cest a vybudování připravované
cyklotrasy Nošovice–Morávka, která nám propojí Ostravu, Frýdek-Místek s průmyslovou
zónou v Nošovicích a bude pokračovat až na Morávku.

garanty tématu BEZPEČNOST jsou:





Mgr. Jiří Myšinský
Vystudoval Policejní akademii ČR Praha, je člen odborné společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie a člen odborné Československé společnosti pro forenzní genetiku. Přes
dvacet let zaměstnán v bezpečnostních sborech, od roku 2006 soudní znalec v oboru
kriminalistika, nyní je manažerem ústavu kvalifikovaného ke znalecké činnosti v oboru
forenzních věd. Je zastupitel obce Nošovice a předseda tamního finančního výboru.
Ing. Miroslav Mališ
Vystudoval Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2006 byl
místostarostou a od roku 2008 je starostou obce Ostravice. V rámci komunální politiky se
intenzivně věnuje otázce bezpečnosti. Obec Ostravice například jako první v regionu
vybudovala kamerový systém s napojením na Policii ČR a dále jej rozšiřuje. Aktivně také řeší
otázku městské policie a ochrany obce, chatařů a chalupářů. Je aktivním členem Jednotky
sboru dobrovolných hasičů JPO II Ostravice na pozici řidič-strojník.
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