aktuálně

Renáta Havlíková, ředitelka OŘ PČR pro Prahu 4:

„SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍM ÚŘADEM JE NADSTANDARDNÍ“
Policejní obvodní ředitelství pro Prahu 4 má od srpna novou ředitelku. Do funkce
byla ustanovena Mgr. Renáta Havlíková (47), která od roku 2003 pracovala v úseku
vyšetřování a u policie působí téměř 28 let.
kamer městského kamerového systému. Rovněž se musíme zaměřit na účinnou prevenci, aby si lidé lépe chránili
vlastní majetky.

MGR. RENÁTA HAVLÍKOVÁ řídí tisíc policistů a policistek, z nichž 208 slouží v základních útvarech
sídlících v MČ Praha 4.
Foto: Zdeněk Kříž
S jakými bezpečnostními problémy se MČ Praha 4
v současnosti nejvíce potýká?
Trestná činnost se tu nikterak neliší od obdobné na
jiných místech metropole, co do počtu spáchaných činů
je však výrazně vyšší. Zejména jde o vloupání do motorových vozidel, krádeží jejich součástek a věcí. Letos jsme
také zaznamenali vyšší počet krádeží jízdních kol, ke kterým dochází v okolí obchodních center. V zimním období
lze předpokládat i více problémů s osobami, které nemají
obydlí a přístřeší a snaží se neoprávněně využívat opuštěné a neobydlené prostory v teritoriu MČ Praha 4.
Jaké navrhujete řešení pro vyjmenované nešvary?
Ze strany policie jsou pravidelně prováděny cílené
akce zaměřené na pouliční kriminalitu v místech, kde
dochází k výraznému zvýšení trestné činnosti nebo jsou
i jinak rizikovou oblastí. Po dohodě s bezpečnostní komisí ÚMČ Praha 4 navrhujeme lokality vhodné pro instalaci

Jak hodnotíte spolupráci s Úřadem MČ Praha 4?
Spolupráce s ÚMČ Praha 4 je nadstandardní, při
větších akcích úzce spolupracujeme. V této souvislosti
bych ocenila radní Lucii Michkovou za její aktivní přístup
a pomoc při řešení problémů. S úřadem si předáváme
informace, a úkoly na úseku bezpečnosti jsou tak řešeny
rychle, cíleně a zpravidla vedou k nalezení východiska
dané situace. Radnicí poskytnuté technické prostředky
využíváme k dokumentaci trestné činnosti a událostí
či k operativní činnosti našich útvarů. A některým policistům, kteří vykonávají službu v místním teritoriu, byl ÚMČ
Praha 4 přidělen k pronájmu obecní byt.
Kolik policistů je služebně činných v Praze 4? Budou
se jejich stavy zvyšovat?
Na území MČ Praha 4 je zřízeno pět základních útvarů, jedná se o MOP Spořilov, MOP Podolí, MOP Nusle,
MOP Pankrác a MOP Lhotka. Tabulkově máme 208 míst
a neobsazená se nám daří zaplňovat. Navýšení počtu
policistů bych uvítala, ale jsem realistka a vím, že v současné době nelze očekávat přerozdělení služebních míst
ve prospěch Prahy 4.
Vážným problémem jsou drogy v ulicích. Pomohla by
policii v boji proti drogovým dealerům a uživatelům
návykových látek větší součinnost obyvatel?
Občané se zajímají o své okolí a předávají i podněty
z oblasti drogové problematiky, které policejní orgány
vyhodnocují a následně řeší zpravidla v trestně-právní
rovině. Policie však nedoporučuje aktivní zákroky ze strany občanů, mohly by být velmi rizikové. Současný trend
spolupráce je vyhovující.

Není snad dne, kdy by nedošlo v Praze 4 k vykradení vozidla. Je jasné, že policisté nemohou být všude,
nicméně nemohla by se přece jen zvýšit a prodloužit
jejich přítomnost v místech, kde jsou krádeže na
denním pořádku?
S ohledem na skutečnost, že vloupání do motorových
vozidel a jejich krádeže jsou páchány plošně, zaměřujeme výkon služby podle dostupných zdrojů, sil a prostředků. Do míst se zvýšenou pouliční kriminalitou jsou nasazovány rovněž hlídky policistů v civilu. Pozitivní výsledky
přinášejí i dopravně bezpečnostní akce, při kterých dochází k uzavírání hlavních páteřních komunikací a jsou
kontrolovány projíždějící motorová vozidla.
Nedílnou součástí práce policistů jsou osvětové
akce. Které se podle vás osvědčily?
Určitě se osvědčily osvětové akce v základních a mateřských školách, na kterých spolupracujeme s oddělením
tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
Naši policisté se rovněž podílejí na preventivních přednáškách v domovech pro seniory. Každoročně vyhlášená
dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Smajlík“ patří
mezi nejpozitivněji hodnocené akce nejen samotnými
policisty, ale i veřejností.
Blíží se konec letošního roku. Co si v oblasti bezpečnosti přejete do toho následujícího?
Jistě nižší počet případů trestné činnosti, což se nám
v letošním roce splnilo, neboť je výrazně nižší než loni.
Co nejvíce eliminovat majetkovou trestnou činnost,
zastavit nárůst krádeží motorových vozidel a jízdních
kol. Pokračovat v úspěšných bezpečnostních akcích,
což má ve svém důsledku i vliv na pozitivní vnímání
bezpečnosti v Praze 4. A aby se policii nadále dařilo být
co nejdříve na místech, která vyžadují jejich akutní
přítomnost. V současné době máme od nahlášení
situace dojezdový čas do pěti minut v denních hodinách
a do tří minut v nočních hodinách, což považuji za
výborné hodnoty.
(md)

NUSLE SE BOUŘÍ PROTI SUBSTITUČNÍ LÉČBĚ
Obyvatelé Nuslí zaslali otevřený dopis MÁME TOHO
DOST!, kterým vyzývají poskytovatele substituční léčby
Remedis, s. r. o, zastoupenou jednatelem MUDr. V. Řehákem, aby přemístil substituční léčbu narkomanů, umístěnou ve Vladimírově ulici, z bezprostřední blízkosti škol

a dětských zařízení. Dochází totiž k jejímu zneužívání
a k injekční aplikaci narkomany přímo na ulicích, před zraky
dětí i dospělých.
„Situace je neúnosná! Nechceme v Nuslích otevřenou
drogovou scénu! Chceme bezpečí a čisto pro naše děti, nás

O ODHOZENÉ JEHLY NARKOMANŮ se již píchli dospělí i malé dítě a strážníci je
musí sbírat s nejvyšší opatrností.
Foto: archiv

obyvatele, seniory i psy. Chceme život bez použitých injekčních stříkaček a obalů od Subutexu,“ píše se v dopise.
Petici proti drogám vedle škol a dětských zařízení podepsalo více než 1200 občanů – petentů, informace na
www.peticeprotidrogam.cz či na Facebooku.

SUBUTEXOVÁ LÉČBA V NUSLÍCH přivedla do této oblasti problematické osoby,
které ztrpčují místním občanům život.
Foto: archiv
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