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Třebíč se stěhuje, Jaroměřice se ruší, o Okříškách se jedná
Návrh rozpočtu Policie České republiky na příští rok je velmi restriktivní. Přepokládá úsporu 2,6
miliardy korun v oblasti provozních nákladů a investic a další úsporu 1,7 miliardy korun na
platech policistů a občanských zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2010 jde o rozpočtové škrty
v rozsahu 40 procent v první oblasti a 10 procent v oblasti mzdových nákladů.

  

  

Rozpočtový rok 2011 bude proto pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina mimořádně
obtížný. Podle předběžných návrhů dostane krajské policejní ředitelství v našem kraji v příštím
roce na provoz pouze 47 milionů korun. V oblasti provozních výdajů jsme přitom v letošním roce
hospodařili s částkou 95 milionů korun. Pro příští rok byla pro náš kraj tato částka snížena o
padesát procent. Toto radikální snížení rozpočtu se zákonitě musí odrazit také ve všech
oblastech policejní činnosti. Výrazně šetřit se bude proto plošně na všech druzích výdajů.

      

  

  

V rámci krajského ředitelství se v těchto dnech připravuje detailní nástřel rozpočtu pro příští rok.
Je jasné, že budeme muset omezit veškeré výdaje tak, abychom s takto rozpočtovanou částkou
vyšli. Bude to znamenat chovat se ve všech oblastech ekonomicky již letos, abychom si v
průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku vytvořili alespoň nějakou rezervu pro začátek příštího
roku.

  

  

Provedli jsme důkladnou analýzu provozních výdajů dotýkající se všech objektů, ve kterých sídlí
policejní útvary. Jde zejména o sídla čtyř územních odborů policie a  27 obvodních oddělení v
kraji. Územní odbor Jihlava sídlí ve stejné budově jako Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.
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Finanční úspory přinese sestěhování útvarů do menšího počtu objektů, v jehož důsledku
ušetříme na nájemném, na výdajích za vodu, teplo a elektrickou energii. Změny proto čekají
také dva územní odbory, a to v Třebíči a Havlíčkově Brodě. V Havlíčkově Brodě ještě letos
přestěhujeme do našeho vlastního objektu obvodní oddělení, které sídlí v nájemních
prostorách. Sestěhovat budeme také pracoviště v Třebíči, kde opustíme část dosud pronajatých
prostor.

  

  

Kvůli úsporám v rozpočtu ministerstva vnitra hrozí v České republice uzavření některých
obvodních oddělení policie. V našem kraji jedním z důsledků drastických škrtů bude také
zrušení zatím jednoho ze sedmadvaceti obvodních oddělení, a to v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Zde sídlíme v pronajatých prostorách hotelu Opera. Ke konci září jsme podali výpověď z těchto
prostor a koncem roku skončí fungování obvodního oddělení v současné podobě.  Obyvatelé
města a přilehlých obcí ale tuto změnu nijak nepocítí. Policisté přejdou organizačně pod
Obvodní oddělení Hrotovice. Zatím není vyloučeno, že v Jaroměřicích nad Rokytnou zřídíme
policejní služebnu. Všechno je ještě zatím ve stádiu jednání. Ale je to jedna z variant možného
řešení.

  

  

O další podobě obvodního oddělení bude vedení krajského ředitelství jednat ještě v Okříškách
na Třebíčsku. Policisté z Okříšek obsluhují v současné době 39 obcí v okolí.
„Nepředpokládáme, že by policisté z Okříšek zmizely, ale zvažujeme několik variant řešení,“
řekl náměstek ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Miloš Trojánek s
tím, že zatím jednání stále probíhají, tak konečná varianta stanovená nebyla je naprosto
předčasné dělat nějaké závěry.
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Obyvatelé kraje Vysočina by měli důsledky šetření poznat co nejméně. „I přes zásadní omezení
finančních prostředků zůstává naší prioritou zajistit bezpečnost a  veřejný pořádek na území
kraje Vysočina.  Musíme se v příštím roce snažit minimalizovat dopad úsporných opatření na
přímý výkon základních policejních činností. Protože se úsporná opatření v oblasti provozních
výdajů našeho kraje dotýkají velice výrazně, bez některých zásadních škrtů to nepůjde,“ řekl
náměstek ředitele plk. Mgr. Miloš Trojánek.

Dana Čírtková
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