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1. ÚVOD
1.1.

Obecně

Vedení obce stanovilo věc „Bezpečnosti obce a v obci“ (ochrany a obrany života, zdraví a majetku)
strategickou perspektivou č. 2 strategie rozvoje obce.
Situační analýza této strategické oblasti-perspektivy je nedílnou součástí analytické části
Strategického plánu rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí, ale
v dané oblasti je samostatně použitelným věcně příslušným analytickým materiálem.

1.2.

Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast

4.

Role:
Předsedající pracovní skupinětýmu
Politický garant strategické
oblastí-perspektivy
Manažer strategické
oblasti-perspektivy
Člen pracovní skupiny-týmu

5.

Člen pracovní skupiny-týmu

Zástupce veřejnosti

Jan Slanina

6.

Člen pracovní skupiny-týmu

Zástupce velitele JPO-5

Ing. Roman Szkandera Ph.D.

1.
2.
3.

Obsazení – stávající funkce
Obsazení - osoby:
Starosta
Mgr. Uršula Waniová
Starosta

Mgr. Uršula Waniová

Tajemník

Jaroslava Szmeková

Člen zastupitelstva

Bc. Zbyhněv Nowok

2. SITUAČNÍ ANALÝZA
2.1.

Popis strategické oblasti-perspektivy jako celku

Tato oblast-perspektiva a její dílčí oblasti-osy má přímý vztah a souvislost s ostatními strategickými
oblastmi-perspektivami, např. doprava, ale snad nejvýznamnější je vazba na „Životní prostředí“,
jelikož jakékoliv ohrožení některé ze strategických podoblastí-os „Životního prostředí“ může
zakládat na ohrožení bezpečnosti obce a v obci a nebo už jen na významné snížení kvality života
obce.

2.2.

Analýza skladby dílčích strategických oblastí-os

Strategická oblast-perspektiva Bezpečnost obce a v obci je dekomponovaná do následujících
dílčích strategických oblastí-os:
Řízení rizik a krizové řízení
Ochrana před přírodní živly
Ochrana před negativními dopady a zátěží z lidské činnosti (např. doprava a její
bezpečnost, hluk, prašnost, …, viz str. pers. „Doprava …..“)
Obrana obce před napadením
Ochrana před vandalismem
Ochrana před násilím
Ochrana před kriminalitou a snižování kriminality v obci

Strana 2 (celkem 11)
Autor dokumentu:

Ing. Vlastimil Dorotík

Kontakt:

tel. 603 295 801, e-mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz

Datum zpracování::

31. 07. 2016

Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části) kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno.
Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s.

Organizace:

Druh, Typ, Název dokumentu:

Oblast – Projekt - Úsek - Odbor:

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035,
analytická část, str. pers. č. 2 – Bezpečnost …

Obec Ropice

Strategické plánování

Vztahy s bezpečnostními orgány a organizacemi (policie, hasiči, hygiena, ….)

2.3.
Popis stávajícího stavu jednotlivých dílčích strategických
oblastí-os
2.3.1. Účinné řízení rizik a krizové řízení
Obec má platný povodňový plán z roku 2004, který se aktualizuje podle potřeb.
Je sestavena a pracuje krizová komise. Předsedou této komise je starosta obce. V případě výskytu
mimořádné situace je komise akční do 1 hodiny. Předmětem jednání a činnosti komise je:
1. preventivní činnost
a. identifikace rizik
b. nastavení a uplatnění preventivních opatření proti naplnění identifikovaných rizik
c. nastavení a příprava uplatnění krizových opatření pro odvrácení nebo aspoň
minimalizaci dopadů, pokud k naplnění rizika již došlo – krizové plány (plány zachování
kontinuity)
2. aktivní činnost pro odvrácení dopadů již naplněného rizika – uplatnění připravených
krizových plánů
a. ochrana života, zdraví a majetku
b. lokalizace krizové situace – zamezení jejího dalšího šíření
c. eliminace příčiny a zdroje naplněného rizika – vzniklé krizové situace
d. likvidace krizové situace
e. stabilizace a obnova klidového stavu
Na mostě přes řeku Ropičanku je nainstalováno monitorování hladiny s dálkovým přístupem.
Monitorovací zařízení je majetkem Města Český Těšín. Občané i členové krizové komise mají
možnost sledovat nepřetržitě hladinu řeky Ropičanky a Olše.
Je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ropice JPO-5. Je schopna zasáhnout do 20
minut.
Na budovách restaurace a základní školy jsou instalované mluvící sirény (centrální dálkové
ovládání). Do činnosti je může uvést i starosta, místostarosta obce, velitel nebo zástupce velitele
hasičů, a tak signalizovat mimořádný stav.
Obec Ropice je součástí krizového řízení kraje přes obec s rozšířenou působností Třinec.

2.3.2. Ochrana před přírodními živly
Přírodní živly představují soubor rizik, které mohou zakládat na ohrožení zdraví, životů a majetků
osob v obci.
Tyto rizika představují a jsou ošetřená:
Riziko/hrozba a jejich zdroje
1.

Voda - vodní toky, vodní plochy, přívalové
deště

Stav a úroveň ochrany, prevence, zabezpečení
Je provedena regulace vodního toku
Ropičanka.
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Zdrojem rizika je potok Ropičanka a
Vělopolka

Spolupráce s Povodím Odry.

Oheň - požáry

Pravidelné preventivní prohlídky komínů.

Zdrojem rizika je:

Udržování akceschopnosti JSDH.

- běžná lidská činnost

Zásah a pomoc JSDH.

- atmosférická elektřina

Osobní nasazení a zapojení dotčených osob.

- provoz trafostanice ČEZ

Solidární pomoc ostatních občanů.

Silné větry
Zdrojem rizika mohou být
nepříznivé projevy počasí.

Pravidelné prohlídky, upozorňování na závady.

Průběžné sledování meteorologických informací
o mimořádných projevech počasí a blížících se
mimořádně
hrozeb.
Osobní nasazení a zapojení dotčených osob.
Zásah a pomoc JSDH.
Solidární pomoc ostatních občanů.

2.3.3. Ochrana před negativními dopady a zátěží z lidské činnosti
Na místech s intenzivním výskytem chodců přecházejících komunikace v obci jsou vybudovány
přechody pro chodce (na silnici I/11).
Prodloužení průjezdního úseku obce.
Spolupráce s Policií ČR a pravidelné měření rychlostí Policií ČR.
Na místních komunikacích v obci jsou na nebezpečných úsecích vybudované bezpečnostní
retardéry.
Krajskou hygienickou stanicí bylo potvrzeno překračování limitů hluku v blízkosti silnice I/11
v denních i nočních hodinách. Na základě negativních výsledků byla občanům podél této
komunikace provedena výměna oken. Jediným řešením je vybudování obchvatu i v úseku Nebory
– Třanovice.
Silným zdrojem znečištění a hlučnosti je i firma Ridera, která se zabývá recyklací stavebních
odpadů. Firma provádí pravidelná čištění chodníku a hlavní komunikace.
Obec spadá do oblasti s trvale překračovanými limity znečištění ovzduší. Kromě vlivu Třineckých
železáren, intenzívní dopravy jsou znečišťovatelem i samotní občané se starými kotly a
spalováním nevhodného paliva.
Stávající ochrana před nepříznivými dopady a zátěží z lidské činnosti je nedostatečná.

2.3.4. Obrana obce před napadením
Riziko napadení obce souvisí především s bezpečnostní situací státu. V těchto souvislostech
vedení obce je v kontaktu a spolupracuje s příslušnými obrannými a bezpečnostními orgány státu
(kraje).
Napadení a ohrožení obce nebo v obci (jejich obyvatel) může mít místní, lokální výskyt (ze strany
jednotlivce, menší skupiny, ….). V takové situaci je prvořadé:
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aktivovat krizové řízení v obci
varovat a informovat ostatní obyvatele v obci
informovat a aktivovat obranné a bezpečnostní orgány státu (kraje).
Pro podporu výše uvedeného jsou na budovách restaurace a základní školy instalované mluvící
sirény (dálkové ovládání). Do činnosti je mohou uvést jak centrální krizové orgány, tak orgány obce
a vedení hasičů, a tak signalizovat mimořádný stav.
Mluvící sirény informují občany o situaci a předávají pokyny občanům.
Pro mimořádné situace jsou určená evakuační místa a místa pro přistávání helikoptéry.
Stávající obrana obce před napadením je nedostatečná. Vybavenost pro krizové situace není
dostatečná (chybí lehátka, deky, plynové masky).

2.3.5. Ochrana před vandalismem
Vandalismus v obci je problém.
V jeho důsledku vznikají škody na soukromém majetku občanů a veřejném majetku obce.
Vandaly se nedaří dohledávat a postihovat.
Jako preventivní opatření vnímáme:
hlášení organizování akcí v obci
monitoring Policií ČR
osvěta, letáky
Významnou pomocí by byl kamerový systém v centru obce a na majetku obce.
Stávající ochrana před vandalismem v obci je nedostatečná.

2.3.6. Ochrana před násilím
Přednášky, letáky, osvěta (kroužek Judo).

2.3.7. Ochrana před kriminalitou a snižování kriminality v obci
Přednášky, letáky, osvěta.

2.3.8. Vztahy s bezpečnostními orgány a organizacemi (policie, hasiči,
hygiena, ….)
Schůzky představitelů obcí s Policií, přednáška Policie pro důchodce, informovanost o kriminalitě
v obci.
Ukázky techniky a zásahů IZS ve spolupráci s JPO Ropice. Spolupráce JPO Ropice se základní
školou a mateřskou školou.
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3. SWOT ANALÝZA
3.1.

Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Perspektiva „Bezpečnost obce a v obci“
Silné stránky (Strengths):

Možná opatření k jejich využití:

1.

Poloha u I/11 a I/68.

Z hlediska dojezdu složek IZS výhodná –
blízkost, rychlost, operativnost.

2.

Neexistence vyloučených lokalit.

Perspektiva „Bezpečnost obce a v obci“
Slabé stránky (Weaknesses):

Možná opatření k jejich nápravě:

1.

I/11 a I/68 rychlý únik pro pachatele trestné Užší kontakty a spolupráce s bezpečnostními
činnosti – blízkost hranic s Polskem a složkami státu, městskou policií okolních měst.
Slovenskem.

2.

Dlouhé dojezdové časy Policie ČR
(rozsáhlé teritorium Ropice, Žermanice,
nově Vyšní Lhoty).

Hledat řešení potřebného zlepšení.

3.

Zvýšená frekvence vozidel v historickém
centru obce.

Podpora bezpečného pohybu vozidel v obci.

Perspektiva „Bezpečnost obce a v obci“
Příležitosti (Opportunities):

Možná opatření k jejich využití:

1.

Domobrana.

Větší bezpečnost.

2.

Obecní policie.

Větší bezpečnost a předcházení krádežím.

Perspektiva „Bezpečnost obce a v obci“
Hrozby (Threats):

Možná opatření k jejich potlačení:

1.

Nehody na I/11 a I/68.

Preventivní činnost pro podporu dodržování
pravidel silničního provozu.

2.

Rozvodna ČEZ č.p. 358 – možný únik olejů
z trafostanic.

Existence havarijních plánů a plánu zajištění
kontinuity.

3.

Celoevropská situace s migrací.

Monitorovat situaci. Spolupracovat s PČR.
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Možnosti a příležitosti zlepšení a dalšího rozvoje

3.2.1. Účinné řízení rizik a krizové řízení
Řízení rizik.
Aktualizace povodňového plánu.
Námětová cvičení

3.2.2. Ochrana před přírodní živly
Požární prevence.
Preventivní prohlídky komínů.
Předcházení ohrožení bezpečnosti - pády suchých větví a stromů.
Pořízené nové hasičské vozidlo.
Kontrola vodních toků se správci toků.
Průběžná kontrola stavu propustů a mostů, zajištění a uplatnění opatření pro jejich plnou
funkčnost, průchodnost a bezpečnost.

3.2.3. Ochrana před negativními dopady a zátěží z lidské činnosti
Spolupráce při urychlení výstavby přeložky silnice I/68 Nebory – Třanovice. Což povede ke snížení
dopravní zátěže v obci a s ní snížení negativních vlivů a bezpečnostních dopadů (havárie,
ohrožení života a zdraví, prašnost, hlučnost, …)

3.2.4. Obrana obce před napadením
Součinnost s vyššími orgány a složkami státu.

3.2.5. Ochrana před vandalismem
Instalace kamer v centru obce a na majetek obce.

3.2.6. Ochrana před násilím
Přednášky, osvěta (propagační materiály), kurzy sebeobrany.

3.2.7. Ochrana před kriminalitou a snižování kriminality v obci
Přednášky, osvěta, kamerový systém.

3.2.8. Vztahy s bezpečnostními orgány a organizacemi (policie, hasiči,
hygiena, ….)
Spolupráce s IZS, společné schůzky a účast Policie ČR na zasedání ZO a veřejných schůzích.
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4. ZÁVĚR PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Stávající situaci bezpečnosti obce a v obci můžeme hodnotit jako únosnou, přesto se v obci
vyskytují situace a události, které nás stále ohrožují, zraňují, poškozují a nemůžeme je přehlížet.
Jsou rizika a události, která předvídat a kterým předcházet, je obtížné. Naštěstí jich není tak
mnoho (rozmary počasí, zásahy zvenčí, havárie kamiónů). Ostatní rizika identifikovat můžeme a
předcházet jim můžeme poměrně a účinně.
Základem zvyšování bezpečnosti je prevence, preventivní opatření, aby se existující rizika vůbec
neuplatnila. Proto potenciální bezpečnostní rizika v obci musíme neustále zkoumat a monitorovat.
Pokud o riziku víme, umíme jej popsat a vyhodnotit, tak dokážeme ve většině případů proti němu
postavit účinné preventivní opatření, aby k jeho uplatnění vůbec nedošlo. A pokud se přece jen
uplatní, tak aby jeho dopady byly minimální.
Preventivní opatření jsou:
Systémová - představují vybudování účinného a efektivního přístupu k bezpečnosti obce
(způsob řízení rizik, krizového řízení, krizové plány, informování, komunikace, zajištění a
připravenost zdrojů, prostředků, spolupráce a součinnost s okolím, bezpečnostními orgány,
složkami)
Operativní – představují zajištění akceschopnosti a účinnosti celého systému v případě
uplatnění rizika a výskytu krizové situace (schopnost účinně a efektivně spustit připravený
systém, aktivovat prostředky a zdroje a zasáhnout)
Bezpečnost obce a v obci je významnou, strategickou perspektivou SPRO. Vedení obce vnímá
závažnost jejího obsahu, řeší jej a očekává také aktivní spolupráci a součinnost s ostatními
obyvateli obce.
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5. NÁVRHOVÁ ČÁST
Na základě této analytické části strategického plánu rozvoje obce je zpracovaná jeho návrhová
část, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
návrhová část - strategie
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci

6. REALIZAČNÍ ČÁST
Kompozice strategických cílů návrhové části strategického plánu rozvoje obce je dále
rozpracovaná do jeho realizační části, tzv. akčního plánu, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
realizační část – akční plán
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci
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V Ropici, dne 05. 09. 2016

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Bezpečnost obce a v obci “

Jaroslava Szmeková
tajemnice
manažer strategické oblasti-perspektivy „Bezpečnost obce a v obci“

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce

Ing. Jiří Pindór
místostarosta obce
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7. PŘEHLED DOKUMENTŮ ANALYTICKÉ ČÁSTI
-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Kvalita života obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s
veřejností

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 6, Výstavba obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 7, Doprava, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 8, Majetek obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 9, Finance a financování obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část
Strategická perspektiva č. 10, Kvalita veřejné správy
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