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1. ÚVOD
1.1.

Obecně

Vedení obce stanovilo věc „Bezpečnosti obce a v obci“ strategickou perspektivou č. 2 strategie
rozvoje obce.
Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané oblasti je také
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem.
Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti.

1.2.

Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast-perspektivu
Obsazení – stávající funkce
Starosta

Obsazení - osoby:
Mgr. Uršula Waniová

Starosta

Mgr. Uršula Waniová

Tajemník

Jaroslava Szmeková

4.

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

Člen zastupitelstva

Bc. Zbyhněv Nowok

5.

Člen pracovní skupiny-týmu

Zástupce veřejnosti

Jan Slanina

6.

Člen pracovní skupiny-týmu

Zástupce velitele JPO-5

Ing. Roman Szkandera PhD

1.
2.
3.

2. ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
analytická část
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci
(viz příslušný dokument)
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST

3.1.

Preambule

Stávající situaci bezpečnosti obce a v obci můžeme hodnotit jak únosnou. Přesto se v obci
vyskytují situace a události, které nás stále ohrožují, zraňují, poškozují a nemůžeme je přehlížet.
Jsou rizika a události, které 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 ve většině případů proti němu dokážeme
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.

3.2.

Strategie rozvoje obce v dané oblasti

Viz dále.
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Strategie rozvoje obce v oblasti
Bezpečnosti obce a v obci
Vize
Chceme bezpečnou obec a bezpečný život v obci.

Poslání
Podporujeme ochranu a obranu života, zdraví a majetku obyvatel obce.

Politika vedení obce
Uplatňujeme politiku vedení obce, která je daná ústřední návrhovou částí Strategického plánu
rozvoje obce Ropice 2015 – 2035 (kvalita života obce) a jednáme plně v souladu s ní.
Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup:
1. Jsme netolerantní k jakýmkoliv projevům ohrožování života nebo zdraví, násilí, vandalismu a
jiné kriminality
2. Řídíme rizika a předcházení jejich uplatnění
3. Jsme připraveni na zvládnutí rizik a jejich dopadů, jejichž uplatnění se nepodařilo předejít –
máme zpracované krizové plány a zajištění jejich uplatňování
4. Stále zlepšujeme vztahy, spolupráci a součinnost s bezpečnostními orgány a organizacemi pro
zjištění bezpečnosti obce a v obci.
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Kompozice dílčích strategických oblastí-os

Perspektivu „Bezpečnosti obce a v obci“ vnímáme jako „Ochranu a obranu života, zdraví a majetku
obyvatel obce“, která jednoznačně stanoví a přispívá ke „Kvalitě života obce“, jako stanovené
vrcholové strategii obce.
Dosahování požadované „Bezpečnosti obce a v obci“ spatřujeme v následujících dílčích
strategických oblastech-osách a strategických cílech, které představují kompozici pro naplnění této
strategie a současně podpoře naplňování vrcholové strategie „Kvality života obce“.

Strategie
Ochrana a obrana života, zdraví a majetku v obci.

Dílčí strategické oblasti - osy
3.3.1. Účinné řízení rizik a krizové řízení
3.3.2. Ochrana před přírodní živly
3.3.3. Ochrana před negativními dopady a zátěží z lidské činnosti
3.3.4. Obrana obce před napadením
3.3.5. Ochrana před vandalismem
3.3.6. Ochrana před násilím
3.3.7. Ochrana před kriminalitou a snižování kriminality v obci
3.3.8. Vztahy s bezpečnostními orgány a organizacemi (policie, hasiči, hygiena, ….)
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3.4. Kompozice strategických os a cílů v dané perspektivě
Strategická
perspektiva:
2.

Strategická
perspektiva:

Strategická osa:

Strategický cíl:

Dílčí cíl:

Název – popis cíle:

Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící
parametry a kritéria úspěšnosti:

Bezpečnost obce a v obci - ochrana a obrana života, zdraví a majetku
(služby veřejnosti).
2.1.

Strategická
osa:

Účinné řízení rizik a krizové řízení
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Strategický
cíl:

Řídit rizika.

Strategický
cíl:

Řízení eliminace dopadů a následků
v případě uplatnění rizik, při vzniku
havárií.

Zpracované, zavedené a stále ověřované krizové plány –
plány zachování kontinuity.

Řízení protipovodňových opatření.

Řízení protipovodňových opatření:

Strategický
cíl:

Zpracovaná a stále aktualizovaná analýza rizik.
M.I. Stále aktuální analýza rizik a soubor preventivních
opatření.

M.I.:Platné krizové plány.

-

Znalost zpracovaných analýz rizik a krizových plánů
vyšších veřejnoprávních orgánů (ORP, regionu, kraje,
státu).

-

Kontakty, komunikace a spolupráce s vyššími
veřejnoprávními orgány (ORP, regionu, kraje, státu).

-

Zpracovaná analýza povodňových rizik v obci –
identifikace hrozeb, rizikový a krizových míst.

-

Návrhy bezpečnostních opatření.

-

Zrealizovaná bezpečnostní protipovodňová opatření.

dle KPU.
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M.I.: Prokazatelně zpracovaná
opatření a jejich realizace.
2.2.

Strategická
osa:

platná

protipovodňová

Ochrana proti přírodním živlům (oheň, voda, vítr, …)
2.2.1.

Strategický
cíl:

Průběžná protipovodňová opatření.

Průběžná protipovodňová opatření:
-

Úprava, udržovaná čistota a propustnost mostků

-

Úprava a udržovaná čistota příkopů a koryt potůčků pro
bezpečné odvádění vody z polí a nezalesněných ploch

M.I.:Prokazatelně zrealizovaná protipovodňová opatření.
2.2.2.

Strategický
cíl:

Bezpečné vodní toky v obci proti
povodním - Ropičanka + Vělopolka.

Úpravy břehu Ropičanky + Vělopolka ve správě Povodí
Odry v úseku častých záplav, dle KPU.
Komunikace a jednání s povodím Odry.
Podpora a prosazování souvisejících požadavků.
M.I.: Zrealizované projekty zabezpečení vodních toků v obci
(ve správě Povodí Odry) proti povodním. Eliminované
související riziko.

2.2.3.

Strategický
cíl:

Bezpečný vodní tok v obci v majetku obce
(mlýnský náhon).
Viz str. pers. č. 1. – Životní prostředí.

Vydláždění koryta náhonu.
Zpracovat plán – projekt vydláždění mlýnského náhonu.
Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora)
Úspěšně zrealizovat projekt.
M.I.: Vydlážděné koryto náhonu (splněné zákonné předpisy,
technické a bezpečnostní normy).
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sboru.
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Nákup nového hašičského auta.
M.I.: Hasičské auto v užívání hasičského sboru.

Ochrana proti negativním dopadům a zátěžím lidské činnosti (zatěžování prostředí, epidemie, havárie, …)
2.3.1.

Strategický
cíl:

Snížení dopadů a důsledků dopravní
zátěže obce.

Snížení dopadů a důsledků dopravní
přeložením silnice I/68 Nebory – Třanovice.

zátěže

obce

Viz. Str. persp. č. 7. – Doprava.

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, …).
M.I.: Přeložená silnice.

2.4.

Strategická
osa:

Obrana obce (proti napadení)
2.4.1.

Strategický
cíl:

Ochrana obce proti napadení.

Součinnost s vyššími orgány a složkami státu (integrovaný
záchranný systém, krizový štáb obce, kraje, státu).
Informovanost a osvěta občanů.
Akceschopnost výjezdové jednotky požární ochrany obce.
Podporovat obnoven branné výchovy ve školách.
M.I.: Prokazatelná připravenost a akceschopnost v případě
potřeby.

2.5.

Strategická
osa:

Ochrana proti vandalismu a kriminalitě, snižování kriminality v obci
2.5.1.

Strategický
cíl:

Ochrana proti vandalismu.

Instalace kamer v centru obce a na majetek obce.
M.I.: Funkční a provozní kamerový systém v obci.
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Prevence vandalismu a kriminality.
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Osvětová činnost - přednášky, propagační materiály, kurzy
sebeobrany.
M.I.: Počet uskutečněných aktivit.

2.6.

Strategická
osa:

Vztahy s bezpečnostními orgány a organizacemi (policie, hasiči, hygiena, ….)
2.6.1.

Strategický
cíl:

Dále rozvíjet dobrou spolupráci
s bezpečnostními složkami.

Efektivní komunikace. Součinnost. Dostupnost. Rychlost.
Osvětová činnost.
M.I.: Počet úspěšných a neúspěšně vyřešených případů.
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4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST
Vedení obce vnímá stávající situaci bezpečnosti obce a v obci jako únosnou, přesto se vyskytují
situace a události, které nás stále ohrožují, zraňují, poškozují a nemůžeme je přehlížet.
Základem zvyšování úrovně 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 ve většině případů proti němu
dokážeme 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)
Vedení obce vnímá bezpečnost obce a v obci jako významnou strategickou perspektivou SPRO,
vnímá závažnost jejího obsahu, řeší jej a očekává také aktivní spolupráci a součinnost s ostatními
obyvateli obce.

5. REALIZAČNÍ ČÁST
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje
obce, 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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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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