Magistrát města Ostravy
Kancelář primátora

Předmět:

Jednání Rady seniorů primátora města Ostravy

Datum:

12. února 2018

Místo:

Primátorské salónky, Nová radnice

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Zápis z jednání

Městská policie Ostrava
Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim informoval o činnosti MPO, počtu zaměstnanců,
technickém vybavení, vzdělávání zaměstnanců.
Michaela Michnová z úseku prevence informovala o projektech realizovaných v roce 2017, tj.
projektech Ministerstva vnitra (DNA 2017, Senior linka, Senior jako posel prevence) a projektech
SMO (Bezpečně doma). Představila plán projektů pro rok 2018: (Ne)bezpečný věk, Cesty
k seniorům, Senior linky, Instalace panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků, besedy se
seniory, náslechy besed projektu Senior – posel prevence.
Ředitel MPO Zdeněk Harazim potvrdil, že bezpečnostní situace na území města je stabilizovaná,
a to díky zvýšení početního stavu MPO, podpoře města Ostravy, zlepšení technického vybavení.
Kriminalita již deset let kontinuálně klesá, roste objasněnost.
V rámci diskuze zazněl ze strany KCSO podnět na posílení výkonu služby Městské policie
Ostrava na vybraných hřbitovech na území města Ostravy, bylo navrhováno posílení tohoto
výkonu v konkrétním dni a čase tak, aby se zejména starší ženy mohly cítit bezpečně. Dále byla
diskutována možnost zakoupení bezpečnostních zvukových zařízení a rozšíření počtu senior
linek.
Závěr: Ředitel městské policie přislíbil zajištění posílení výkonu služby na hřbitovech dle výše
uvedeného v dohodnuté dny a čase. KCSO navrhne nejvhodnější den z pohledu seniorů.
Zástupci KCSO ocenili činnost Městské policie Ostrava, rovněž její aktivity na úseku prevence
směrem k seniorům.
Různé:
Primátor Tomáš Macura rozdal členů RS návrh Stárnout s chutí, který SMO obdrželo v rámci
projektu FajnOVA jako podnět občanů. Svůj názor sdělí KCSO na příštím jednání.
Ze stran KCSO byla podána informace o nedostatku tištěných jízdních řádů DPO.
Závěr: Odbor kancelář primátora ověří, zda v této záležitosti nedošlo v rámci DPO k nějakým
změnám, např. omezení tisku papírových jízdních řádů.
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