Podnět číslo 20051002061507
1) Podnět č.j.

20051002061507

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

vláda, Ministerstvo vnitra, ing. František Doležal, ředitel perzonálního odboru MV, plk. Mgr. Oldřich
Martinů, náměstek policejního prezidenta

6) Co je třeba udělat

Při realizaci projektu “Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie České
republiky“ využít technologii, Internetové národní databáze občanských podnětů, kterou lze
podstatně zefektivnit vzájemnou komunikace občanů s institucemi veřejné a státní správy ve státech EU.
Je k dispozici na serveru www.podnety.cz.
Poznámka: přibližně 180 podnětů ( z t.č. existujících 1193 ) se dotýká i kompetencí různých složek policie.
Projekt podněty.cz se šíří z Českého Krumlova , který je jedním měst vybraných pro vzorovou realizaci
projektu policie.
Klíčová slova: NDOP, Registr podnětů

7) Autor podnětu

arbed@wo.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20051002061507

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 10. 2017
Na REGISTR PODNĚTŮ jsem upozornil tým vedoucích asociace ZDRAVÁ MĚSTA.
Arbed
Ohlásil:
20. 09. 2017
Úřady veřejné a státní správy stále hledají nové projekty pro komunikaci s občany. Letos to bude daňové
poplatníky stát půl miliardy korun - 3x více než v r. 2016.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2016
17.2.2016 doporučila vedoucí územní jednotky správy databáze Ústeckého kraje využívání projektu
www.podnety.cz veliteli Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Pplk. JUDr. Dušan Fousek
(uooz.sekretariat@per.cz ) pod Č.j. U00Z-59-45/ČJ-2016-290008 oznámil předsedovi o.s.PODNĚTY.CZ, že
se má obrátit na náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Ohlásil:
02. 10. 2005
ing. Doležalovi a plk. Martinů odeslal autor podnětu E-mail s nabídkou spolupráce
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

