-1HODNOCENÍ
preventivně bezpečnostní činnosti bezpečnostních dobrovolníků
při PREVENCI OCHRANY MAJETKU FO a PO u PARKOVANÝCH
MOTOROVÝCH VOZIDEL v centru města Stříbra,
v blízkosti nákupních center a parkovacích plochách na sídlištích
ve spolupráci se strážníky MP Stříbro
dne 15.12.2016 v době od 15:00h. do 18:00h.
Dne 15.12.2016 proběhla namátková kontrola zajištění motorových vozidel
zaparkovaných ve městě Stříbře v centru, u nákupních středisek LIDL a PENNY a
dále v sídlištních celcích Západní a Severní předměstí.
Preventivně bezpečnostní aktivita pod názvem AUTO NENÍ TREZOR“, byla
zajištěna 3 dobrovolníky ve spolupráci s hlídkou MP Stříbro (1 strážnice a sl. vozidlo
MP). Před akcí byl zpracován plán činnosti a provedena instruktáž dobrovolníků.
V rámci akce bylo kontrolováno zajištění cca 300 vozidel. Všechna vozidla byla
v této době uzamčena, vizuálně bylo kontrolováno jejich nenarušení a vhodné
uložení věcí ve vozidlech. Vše v době cca od 13:00h. do 16:00h.
Vizuálně bylo kontrolováno cca 300 objektů (osobních automobilů), kdy u cca 100
těchto vozidel zjistili dobrovolníci uložení nezajištěných věcí. U vozidel bylo za
stěrači ponecháno upozornění řidiče formou letáku „AUTO NENÍ TREZOR“ pod
stěračem.
Dobrovolnické hlídky také oslovovaly řidiče i chodce s informacemi k projektu na
letáku k propagaci projektu „Bezpečnostní dobrovolník“.
Chodci byli vzhledem k charakteru akce upozorňováni dobrovolníky na vhodný
pohyb po ploše parkoviště a správné osobní označení reflexními prvky a byly jim
rozdávány reflexní visačky s logem projektu a kontakty na složky IZS.
Diskuze s občany kteří projevili o činnost hlídek v terénu zájem a ptali se na aspekty
aktuálních bezpečnostních témat města Stříbra byla fajn, občané s díky registrovali
přítomnost městských bezpečnostních dobrovolníků v ulicích města.
Děkuji velice strážnici Městské policie Stříbro i Bezpečnostním dobrovolníkům
města Stříbra za jejich účast a profesionální přístup při této preventivně
bezpečnostní aktivitě ve prospěch občanů města Stříbra.
Současně, protože toto byla naše poslední „plánovaná“ dobrovolnická aktivita
v letošním roce, chci oběma dobrovolníkům „p. Jitce Zaoralové a p. Blahoslavovi
Kupcovi“ poděkovat za jejich účast na jednotlivých aktivitách a práci pro nás
všechny co ve Stříbře žijeme a chci jim popřát mnoho „dobro-náladových prožitků“
při jejich „dobro-volných aktivitách“ i do dalšího roku 2017.
Děkuji i Vám občanům města Stříbro, že tyto preventivně bezpečnostní aktivity
„berete“ a že podporujete město Stříbro při jeho snaze zlepšit Váš pocit bezpečí.
Nakonec přeji nám všem nejen príma a fajn poslední advent, ale i poklidné prožití
letošních svátků vánočních a šťastný nový rok 2017.
Ing. Vratislav Maňák
Váš koordinátor dobrovolníků a manažer prevence kriminality
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