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ANALÝZA BEZPEČNOSTI ZAHAJUJE
SVOJE PŮSOBENÍ V PRAZE 1

Analýza byla v pátek 13. září předána radnímu pro oblast bezpečnosti,
prevence kriminality a veřejného pořádku Ivanu Solilovi, který byl zároveň
členem pracovní skupiny formulující
zadání tohoto obsáhlého materiálu. Členy pracovní skupiny byli také
Richard Bureš – bezpečnostní expert
ODS a předseda Bezpečnostní komise
Zdeněk Skála.
S trochou nadsázky se tak dá říci, že
v pátek 13. září 2013 byl nešťastným
dnem pro nejrůznější vandaly, narkomany, hlučné a bezohledné osoby
i další narušitele veřejného pořádku.
S odstupem času nutného pro zařazení
konkrétních způsobů řešení to bude
možné určitě. Ačkoliv se s touto Analýzou začalo pracovat doslova okamžitě,
k uvedení do praxe mechanismů, které
přináší, je třeba vykonat několik zásadních kroků a času není nazbyt. Radní
Ivan Solil proto analýzu představil
členům Bezpečnostní komise hned na
nejbližším jednání komise dne 23. září.
Ti ji svým usnesením přijali a doporučili Radě městské části Praha 1 k projednání. „Protože Analýza všechny problémy spojené s bezpečností a veřejným
pořádkem včetně hluku a dopravy
v konkrétních místech a lokalitách
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Studie – Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic
a míst na území Prahy 1.
Tak zní celý název materiálu, který komplexně
popisuje bezpečnostní
situaci v Praze 1, posuzuje efektivitu stávajících opatření a navrhuje
varianty budoucího
řešení dílčích oblastí
této problematiky.

Předání Analýzy bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1.

Prahy 1 nejen popisuje, ale současně
navrhuje konkrétní a zejména nadčasové způsoby řešení, je třeba zvolit
nejvhodnější způsob implementace
do stávajícího souboru preventivě-bezpečnostních opatření. S tím také
souvisí doba, po kterou budou jednotlivá opatření implementována,
a samozřejmě také zajištění a schválení
výše finančních prostředků, které si
implementace těchto opatření žádá“ –
upřesnil radní Ivan Solil.
Veškerá tato opatření, kam kromě
zbudování Multifunkčního dohledového centra v budově na rohu Štěpánské a V Jámě patří také bezpečné
přechody, zvukové senzory proti sprejerům, nebo automatické detektory
upozorňující obsluhu dohledového
centra na nestandardní aktivitu v daných oblastech, jsou v rámci analýzy

shrnuta v kapitole Finanční odhad
nákladů na realizaci. Zde je možné
vybírat mezi postupným a jednorázovým financováním. Je možné také
vybírat variantu financování z vlastních zdrojů nebo na splátky. Každá
varianta má svá pro a proti a finální
rozhodnutí bude na Radě a následně
Zastupitelstvu městské části Praha 1,
které bude rozhodovat o budoucím
rozpočtu.
Kompletnost, ucelenost a nadčasovost systému jsou hlavním rozdílem
ve srovnání se stávajícími bezpečnostně-preventivními opatřeními. „Systém,
který Analýza přináší, by měl být zaměřen také na prevenci a tím přispívat
k vyšší bezpečnosti občanů Prahy 1. Než-li
řešit nepříjemnost spojenou s bezpečností, je lepší se do ní vůbec nedostat“
– uzavřel Ivan Solil.
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