„Zavřít dveře nestačí…“
prezentace projektu prevence majetkové kriminality

Projekt proběhl v roce 2011 a byl podpořen Olomouckým krajem
a státní dotací v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2011.

Základní informace o projektu
Předkladatel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Statutární zástupce:

Ing. Martin Tesařík, hejtman

Kontaktní osoba:

Bc. Michal Poláček
manažer prevence kriminality Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Plánované části realizace projektu
1.
2.
3.
4.

část – informativní samolepky na vchodové dveře
část – seminář „Technický instruktor“
část – webový portál „Zavřít dveře nestačí“
část – příručka pro domovníky a správce nemovitostí

Cíle projektu


Informovanost
(webový portál „Zavřít dveře nestačí“)



Odborná úroveň
(seminář „Technický instruktor“, příručka „Posouzení bezpečnosti obytného
domu z pohledu prevence kriminality“)



Ochrana majetku a osob
(samolepky na vchodové dveře)

Cílové skupiny


Široká veřejnost
Prostřednictvím webových stránek byla oslovena široká veřejnost, které byly
předloženy srozumitelné informace o způsobech ochrany objektů, rizikových
faktorech a možnostech zlepšení.



Obyvatelé obytných domů
Ve vybraných obytných domech byly instalovány na vchodové dveře
informativní samolepky, distribuovány interaktivní příručky pro posouzení a
odstranění rizikových faktorů objektu.



Odborná veřejnost
Pro zástupce policie a vybraná bytová družstva se uskutečnil naučný odborný
seminář.

Informativní samolepky
Vydány informativní samolepky na vchodové dveře obytných domů, zadní
vchody, kolárny a společné sklepní prostory, které upozorňují na nutnost řádně
uzamykat, věnovat náležitou pozornost úschově věcí, zabezpečení, apod.

Seminář „Technický instruktor“
Dne 26.10.2011 byl ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm,
Ministerstvem vnitra a Policií ČR uskutečněn jednodenní seminář pro zástupce policie a vybraná
bytová družstva.
Smyslem semináře bylo u osob, jež jsou v častém kontaktu s veřejností, posílit obecné povědomí o
bezpečnostních možnostech ochrany, legislativních povinnostech i novinkách zabezpečovací
techniky. V dopolední části programu semináře vystoupila mjr. Mgr. Jitka Dolejšová z Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje s rozborem majetkové trestné činnosti se zaměřením na
domy a byty v Olomouckém kraji. Dále byly mjr. Ing. Pavlem Tučkem z Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje představeny standardy a doporučení pro členy bytových družstev
z oblasti požární ochrany, prostřednictvím Ing. Miroslava Urbana nabídnuta pomoc Asociace
Grémium Alarm a JUDr. Tomášem Koníčkem představeny aktivity odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra z oblasti situační prevence.
Odpolední část programu se zaměřila na praktické ukázky výrobků a prezentace vybraných
bezpečnostních firem. Zástupce firmy Beta Control s.r.o. představil oceněný projekt Bezpečný
dům – Bezpečné bydlení v Brně, zástupce firmy SHERLOCK, bezpečnostní dveře s.r.o. předvedl
bezpečnostní dveře a mechanické zábranné prostředky, firma MUL-T-LOCK divize společnosti
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. uvedla systém zabezpečení a ovládání dveří a firma PPZ
Systém CZ, org. sl. novou forenzní metodu označování předmětů Selecta DNA.

Webový portál „Zavřít dveře nestačí“
V rámci projektu byl spuštěn webový portál www.zavritdverenestaci.cz/ , který široké
veřejnosti nabízí prostřednictvím interaktivního 3D modelu obytného domu potřebné a
srozumitelné informace o tom, jaká jsou nejčastější riziková místa objektu, jak tato rizika
odstranit, nebo přinejmenším jakou jim věnovat pozornost.

Příručka pro domovníky a
správce nemovitostí
Příručka pro domovníky a správce nemovitostí pod názvem „Posouzení
bezpečnosti obytného domu z pohledu prevence kriminality – doporučený postup
pro posouzení a odstranění rizikových faktorů objektu“, nabízí v interaktivní
podobě návod na posouzení vlastního objektu, zohlednění všech rizik a v
neposlední řadě seznámit se s možnostmi úprav a řešení daného problému.

Děkujeme za pozornost

Projekt „Zavřít dveře nestačí...“ nelze kopírovat, přenášet, zobrazovat,
převádět nebo aplikovat v jakékoli podobě bez předchozího výslovného
písemného svolení realizátora.
Zpracoval:
Bc. Michal Poláček, manažer prevence kriminality

