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Úvod
Kriminalita

(odvozeno

z

latinského

crimen

=

zločin)

je

úhrn

činů

neschválených trestním právem, úhrn činů uvedených v trestním zákoně
obvykle popisovaných podle prostoru, času, struktury a pohybu. V obecném
slova smyslu je to zločinnost, tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn
trestné činnosti. Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť
označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy,
takže se takové jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají
delikventy. Podle stupně závažnosti činu, kterým osoba porušuje normy,
hodnotíme

takové

chování

jako

disociální,

asociální

a

antisociální.

Kriminalita je nejextrémnějším článkem sociální patologie.
Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, stupeň nebezpečnosti
činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který
byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za
kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho
pohnutkou.
Hlavním nástrojem kontroly kriminality je bezpečnostní politika státu,
jejíž součástí je

preventivní politika, která se zaměřuje na eliminaci

kriminogenních faktoru a kriminálně rizikových jevu, na práci s pachateli a na
pomoc obětem trestné činnosti. Oproti trestní politice využívá preventivní
politika metody nerepresivní, na nichž participuje široká škála veřejných
institucí i soukromých objektu. Nejdůležitějším prostředkem k analýze
kriminality je kriminální statistika.
Podstatným předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní
jeden z pozitivně vnímaných a prioritních zájmů společnosti. Tím se zároveň
otevře možnost pro případné zapojení co nejširšího okruhu občanů do
nejrůznějších preventivních aktivit v rámci celé společenské struktury. Jde
tedy především o to, aby v názorech a postojích občanů představovala prevence
kriminality žádoucí a atraktivní veřejnou aktivitu, která má dostatečně
konkrétní obsah, a kterou mohou sami svým jednáním významně pozitivně
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ovlivňovat a podporovat. K tomuto cíli mají nejpříhodnější podmínky (a tedy lze
říci nejblíže) menší společenství, fungující na méně formálních vztazích a na
principech tolerance, podpory a solidarity; v podmínkách ČR jimi mohou být
především obce.
Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy
veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními
subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.
Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a
závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení
kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti
trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence,
včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a
pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí
dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější
formy závislostí.
V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) je systém prevence
kriminality založen na třech úrovních – republikové, krajské a lokální (obecní).
Lokální úroveň tvoří síť všech obcí v ČR, které za splnění dále stanovených
podmínek mají možnost v období let 2016 až 2020 předkládat prostřednictvím
místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence
kriminality na realizaci „Programu prevence kriminality obce.“
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Obce v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Přitom
vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle kterého „obec v samostatné působnosti ve
svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Dle §
10 tohoto zákona může obec také k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou.
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Obce na základě doporučení „Strategie“ vytvářejí podmínky pro rozvoj
prevence kriminality na svém území, zejména:
1. Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na
činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality.
2. Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a
bezpečnostní analýzy na lokální úrovni.
3. Zajišťují činnost manažera prevence kriminalita obce a poskytují
mu potřebné zázemí a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní
skupiny prevence kriminality a zajišťují a koordinují jejich
činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a
informací a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území).
4. Zřizují obecní policii.
5. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či
projekty v rámci Programu prevence kriminality.
6. Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z
vlastních zdrojů.
7. Vyhodnocují

plnění

přijatých

preventivních

koncepcí

a

realizovaných preventivních projektů a opatření.
Obecní úroveň prevence kriminality tvoří základní úroveň, na které je
prakticky naplňována Strategie a klade si za cíl snižování trestné činnosti a
zvyšování pocitu bezpečí občanů v obcích. Urbanizace a koncentrace obyvatel s
sebou nese větší počet příležitostí pro páchání trestných činů, větší množství
obětí, kumulaci sociálně patologických jevu a kriminality a tedy i vyšší obavu z
kriminality mezi občany. Na tato rizika mohou samosprávy a spolupracující
subjekty vhodněji reagovat na území obcí, ve kterých je vytvořena dostatečná
institucionální infrastruktura organizací v oblasti prevence kriminality včetně
silné a funkční obecní policie a Policie ČR. Současně je v obcích zastoupena
řada nestátních neziskových a charitativních organizací i podnikatelských
subjektu v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Realizace obecních
programů přispěje ke zlepšování bezpečnostní situace v obci, k vytvoření
příslušných poradních orgánu vč. odborného vzdělávání odborníku. Současně
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umožní prosazovat komplexní řešení problému, vyzkoušet inovativní a pilotní
přístupy jejich řešení, zapojení Policie ČR do procesu předcházení trestné
činnosti.
Obec, která identifikuje na svém území problém nebo riziko z oblasti
veřejného pořádku (jak na úrovni přestupků, tak kriminality), postupuje při
jejich řešení a odstranění standardně a to, za použití nástrojů, které jí dává
právní řád ČR, s využitím aparátu vlastního úřadu, obecní policie (pokud je
zřízena), v úzké spolupráci s místně příslušným útvarem Policie ČR
(obvodní/místní oddělení), orgány justice, dalšími subjekty veřejné správy
(např.

hasičský

záchranný

sbor,

hygienická

stanice,

finanční

úřad),

neziskovým sektorem a občany obce.
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1 Koncepce prevence kriminality města Stochov
Koncepce prevence kriminality města na léta 2016 až 2020 je zpracována ve
smyslu usnesení vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 66 o Strategii prevence
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a podle „Metodiky pro
tvorbu

strategických

dokumentů

prevence

kriminality

a

víceletých

bezpečnostních analýz“ (vydal MV ČR – 2016) a je vypracována na základě
bezpečnostní analýzy města.
Město Stochov leží na hranici okresu Kladno a Rakovník, cca 15 km od
Kladna, je třetím největším městem kladenského okresu. Město tvoří tři
původně samostatné obce a to Stochov, Honice a Čelechovice. Rozloha
katastrálního území je 948 ha. Město je začleněno do správního obvodu ORP
Kladno a má status obce se stavebním a matričním úřadem.

1.1 Rozdělení prevence kriminality a jejich charakteristika
Prevenci kriminality můžeme dále členit:
Sociální prevencí označujeme ty aktivity, kdy je středem pozornosti
především jedinec, který má sklony k páchání trestné činnosti. Prostřednictvím
těchto aktivit je jedinec ovlivňován v prostředí, v němž probíhají procesy
socializace a sociální integrace (rodina, škola, sféra volného času, atd.). Tyto
aktivity jsou zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických
podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.
Město Stochov sociální prevenci realizuje prostřednictvím podpor a dotací
občanským sdružením Kamarádi apod., podporuje spolupráci organizací
zabývajících se organizováním volnočasových aktivit, podporuje a dotuje
projekty zaměřené na protidrogovou problematiku, zlepšuje příležitosti pro
volnočasové aktivity, zejména v oblastech s vysokým výskytem problémové
mládeže, podporuje a zprostředkovává besedy, přednášky s dětmi ve školách a
školských zařízeních.
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Situační prevencí působíme na odstraňování příležitostí k páchání
deliktů, které se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých
okolností. Opatření situační prevence mají převážně charakter technický,
organizační a administrativní (např. zvýšení viditelnosti určitého prostředí –
městské kamerové dohlížecí systémy, zdokonalení hlídkové a pořádkové služby
policie, různé propagační kampaně, apod.).
Město Stochov situační prevenci realizuje prostřednictvím podpory rozvoje
Městského kamerového dohlížecího systému a pultu centralizované ochrany.
Prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů je založena na
konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé
kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se
jedná o skupinové a individuální zdravotní psychologické a právní poradenství,
trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany
před trestnou činností. Město Stochov viktimní prevenci by mělo realizovat
zveřejňováním jednotlivých událostí v rámci místních tiskovin, zveřejňováním
informací za pomoci webových stránek prevence kriminality a seznamováním
veřejnosti s činností složek IZS v rámci programů prevence kriminality.
Úrovně preventivních aktivit:
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují podle adresáta v primární,
sekundární a terciární prevenci.
Primární prevence je nepřímá strategie, která je necíleně orientována na
všechny občany a spočívá v optimalizaci životních podmínek, zvláště pak
sociálních, jež vedou k vhodné socializaci a pozitivnímu rozvoji společnosti.
Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních
společenstvích. Město Stochov primární prevenci realizuje prostřednictvím k
tomu erudovaných profesí a výkonem určitých jejich činností. Konkrétně se
jedná o policisty PČR, strážníky MP. Realizovány jsou také osvětové
preventivně výchovné aktivity typu interaktivních besed či kazuistických
seminářů, na jejichž realizaci se v současnosti nejčastěji spolupodílí, policisté
PČR,

strážníci

MP

a

členové

komise

prevence

kriminality.

Svým
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nezanedbatelným dílem přispívá i fungující volnočasový spolek Kamarádi
Stochov.
Sekundární prevence je orientována na kriminálně rizikového jedince
nebo skupinu (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství,
vandalismus,

dlouhodobou

nezaměstnanost),

u

nichž

je

zvýšená

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti.
Sekundární prevenci město Stochov opět částečně pokrývá výkonem již výše
uvedených profesí. Tyto nežádoucí vlivy se dále Město Stochov mělo snažit
eliminovat zajišťováním nezbytných sociálních služeb.
Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob
(pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při
získávání bydlen, atd.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích
intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Tato prevence je
vykonávána Magistrátem města Kladno na úrovni ORP Kladno.

1.2 Cílové skupiny prevence kriminality
Cílovými skupinami koncepce prevence kriminality města jsou pachatelé, oběti
a rizikový jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo obětí.

a) Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí
predelikventní děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování,
sociálně

vyloučení

jedinci

a

skupiny,

ženy,

senioři,

osoby

se

zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby,
cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin, dlouhodobě
nezaměstnaní

a

obtížně

zaměstnatelní,

obyvatelé

prostorově

vyloučených lokalit, osoby mající problémy s placením nájemného a
dalších finančních pohledávek a osoby propuštěné z výkonu trestu.

b) Oběti - dětské oběti především mravnostní, násilné a majetkové
trestné činnosti a dětské oběti šikany, oběti násilné trestné činnosti vč.
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domácího

násilí,

oběti

obchodování

s

lidmi,

oběti

majetkové

kriminality, oběti rasové, národnostně nebo nábožensky motivovaných
trestných činů.
c) Pachatelé – mládež, mladí dospělí, recidivisté, pachatelé se základním
vzděláním, vyučení a pachatelé bez jakékoliv kvalifikace.

1.3 Bezpečnostní analýza
Bezpečnostní analýza obce je souborem analýz, které souvisí s vývojem
kriminálně rizikových jevů a to,
a) analýza kriminality
b) sociálně-demografická analýza
c) institucionální analýza

1.3.1 Analýza kriminality
Analýza kriminality města sleduje počet a typy trestné činnosti ve městě, v jeho
lokalitách a strukturu pachatelů.
Předpokladem analýzy kriminality je průběžné vyhodnocování statistik
sledovaných typů trestné činnosti a využití podnětů Policie ČR ke zpracování
návrhů preventivních opatření; je třeba také sledovat a reagovat na sociálně demografické ukazatele a posuzovat provázanost činností jednotlivých institucí,
míru vzájemné informovanosti a kvalitu spolupráce).
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Trestné činy za rok 2011 a 2015 – meziroční srovnání
Tabulka 1 - Kriminalita (přečiny i zločiny)

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2011

92

10

0

52

2012

75

11

1

45

2013

85

18

0

33

2014

90

10

0

45

2015

68

8

2

34

Z uvedené tabulky je zřejmé, že po poklesu v roce 2012 kriminalita
v následujícím roce opět stoupla. Jako jeden z důvodů uvedeného výkyvu je
uváděna amnestie prezidenta republiky z počátku roku 2013. V roce 2014
došlo k dalšímu zvýšení kriminality. Bylo to především na poli kriminality
majetkové, která stoupla téměř o 40%. Tuto statistiku zvýšila především
trestná činnost spojená s vybudováním nového obchodního domu na okraji
města. Naopak u násilné kriminality došlo k poklesu.
V roce 2016 došlo k razantnímu poklesu trestné činnosti. Ve srovnání
celkového počtu trestných činů byl oproti roku 2014 pokles o 24%. Násilná
trestná činnost zůstává na podobné úrovni jako v předchozích letech (s
vybočením v roce 2013). Mravností trestná činnost je také na podobné úrovni
jako v předchozích letech a u majetkové trestné činnosti nastal pokles přibližně
o čtvrtinu.
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Graf 1 k tabulce 1 - Kriminalita (přečiny a zločiny)
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Tabulka 2 – Pachatelé
Věk

Rok

Recidivisté

0 až 14 let

15 až 17 let

18 a více let

2011

0

4

60

5

2012

0

3

37

10

2013

0

4

56

16

2014

4

6

66

32

2015

0

2

42

23

Graf 2 k tabulce 2 – Pachatelé (dle věku)
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Tabulka 3 - Oběti

Rok

Děti (0 až 18 let)

Ženy

Osoby starší 65-ti let

2011

1

24

0

2012

5

14

0

2013

7

27

4

2014

9

25

9

2015

3

16

1

Graf 3 k tabulce 3 – Oběti
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Osoby starší 65-ti let

Z výše uvedených dat je patrné, že se v roce 2014 zvýšil počet obětí
starších 65 let. Počet dětských a ženských obětí zůstává zhruba na stejné
úrovni. V roce 2015 naopak dochází k poklesu u všech druhů sledovaných
obětí. V případě seniorů téměř o 100% a u děti o 2/3.
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Data o vybraných druzích přestupků:

* Počet obyvatel

rok 2014

rok 2015

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

změna

rok 2013

změna
oproti
roku
2013

Index na 10 tisíc obyvatel

rok 2012

změna
oproti
roku
2014

Přestupky – absolutní počet

rok 2011

Druh přestupku

Tabulka 4 – Vybrané druhy přestupků

20142015

158

161

80

103

74

284,5

286,9

142,6

185,62

133,55

-52,07

-28,05

97

120

101

67

74

174,6

213,9

180

120,74

133,55

12,81

10,61

Proti
majetku

91

96

110

88

76

163,8

171,1

196

158,59

137,16

-21,43

-13,51

...ochrany
před
alkoholis
mem…

12

10

5

33

21

21,6

17,8

8,9

59,47

37,90

-21,57

-36,27

k
31.12.
2015

k
31.12.
2014

k 31. 12.
2013

Proti
veřejnému
pořádku
Proti
občanském
u soužití
5541

-8

5549

-26

5575

(%)

* Počty v tabulce jsou uvedeny za správní obvod města Stochov
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Graf 4 k tabulce 4 – vybrané druhy přestupků

Graf 5 k tabulce 4 – vybrané druhy přestupků

Z analýzy vybraných druhů přestupků vyplývá, že u všech druhů
přestupků, vyjma přestupků proti občanskému soužití došlo v loňském roce

k poklesu. V případě přestupků proti občanskému soužití došlo po dvouletém
poklesu k mírnému růstu. Naproti tomu u přestupků proti veřejnému pořádku
je razantní snížení již od roku 2011, pouze v předloňském roce došlo
k mírnému výkyvu. Tento výkyv lze přičíst ke zvýšené činnosti Městské policie
v boji proti porušování obecně závazných vyhlášek města. Počet vybraných
přestupků přepočtený na 10 tis. obyvatel klesl oproti roku 2014 o 16,8%.

1.3.2 Sociálně-demografická analýza
Sociálně-demografická

analýza

sleduje

počet

nezaměstnaných

a

počet

vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu ve městě Stochov (dávky
hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc; dávky státní sociální podpory: sociální příplatek, příspěvek
na bydlení) za rok 2013, 2014, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel.
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Tabulka 5 k bodu 2.2.2 – Vývoj počtu nezaměstnaných a vyplacených
dávek 2013 – 2014

rok 2013

rok 2014

změna
2013 2014

Index na 10
tisíc
obyvatel

Počet nezaměstnaných za
území města Stochov

337

327

+7

+15

Počet vyplacených sociálních
dávek závislých na výši
příjmu

978

1013

+35

+71

Oblast analýzy

Pozn. Data za rok 2015 nejsou k dispozici

Existence sociálně vyloučených lokalit na území obce s uvedením názvu
lokality, její stručný popis a odhadovaný počet obyvatel, včetně jejich
národnostního složení:

Tabulka 6. k bodu 2.2.2 – Vyloučené lokality
Stručný popis
lokality

Název lokality

Počet
obyvatel

Národnostní
složení

ul. Sokolovská

městské byty pro
obyvatele s nízkým
příjmem

300

národnost česká

ul.
J.A.Komenského

soukr. malometrážní
byty s velkou fluktuací
obyvatel

400

národnost česká

Poznámka

Na základě provedených dotazníkových šetření byly zmíněné lokality
shledány jako problematické. Město Stochov na vzniklou situaci reagovalo tím,
že byla posílena hlídková činnost strážníků městské policie. Jako další
opatření

město

Stochov

vybudovalo

kamerový

bod

na

křižovatce

ulic

Sokolovská a Hornická a to s přispěním dotace z programu Prevence
kriminality MVČR.
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1.3.3 Institucionální analýza města
Institucionální analýza města je zaměřena na činnost místních subjektů
působících v oblasti prevence kriminality na území města a vychází ze
Strategického plánu rozvoje města Stochov do roku 2020 (zpracován v roce
2004 a projednán a schválen Zastupitelstvem města Stochov dne 8. 12. 2004).
1.3.3.1

Subjekty a organizace působící na území města

Subjekty a organizace, které mohou svojí činností snižovat míru
kriminality na území města, jsou jak veřejnoprávní, tak soukromé.
a) Veřejnoprávní organizace


Správní odbor při Městském úřadu Stochov



Městská policie Stochov



Policie ČR, obvodní oddělení Stochov



Komise Prevence kriminality



Komise Rady města Stochov pro kulturu a sport



Sociální a zdravotní komise Rady města Stochov



Komise Rady města Stochov pro mládež a seniory



Komise pro životní prostředí



Sportovní areály města Stochov



Kulturní zařízení města Stochov



Základní umělecká škola Stochov



Střední škola služeb a řemesel Stochov



Zařízení sociální intervence Kladno



OSPOD Kladno

b) Soukromé organizace


Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.



TJ Sokol Stochov – Honice



TJ Baník Stochov




Spolek Kamarádi Stochov
Klub českých turistů Stochov
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Divadlo LUNA Stochov, o. s.



Spolek „Čelechovice v Čechách“



Šachový oddíl Stochov



Tenisový klub Stochov



Český červený kříž, MS Stochov



Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. MO Stochov



FC Stochov – futsal



Asociace futsalu Slaný

Činnost některých z výše uvedených soukromých organizací podporuje
město Stochov příspěvkem na sportovní a kulturní činnost ze svého rozpočtu
na základě „Podmínky pro přidělování finančních prostředků pro neziskové
volnočasové aktivity z rozpočtu města“, který v mnoha případech pokrývá
značnou část nákladů na provoz organizací.
Všechny uvedené organizace jsou zainteresovány na výchovně vzdělávací
a zájmové činnosti dětí a mládeže a při realizaci projektů, které mohou svým
zaměřením snižovat míru kriminality ve městě Stochov. Zejména se jednalo o
tyto projekty:


TJ Sokol Stochov – Honice, pořádání letních dětských táborů
ve spolupráci s Župou budečskou



Spolek

Kamarádi

-

pořádání

letních

dětských

táborů,

pořádání příměstských táborů, celoroční práce s dětmi a
mládeží


Spolek Kamarádi – rodičovské centrum Vendelín – pravidelné
setkávání rodičů s malými dětmi



Tenisový klub Stochov – pořádání sportovních příměstských
kempů pro mládež
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Komise Prevence kriminality - pořádání besed a přednášek s
protidrogovou tématikou, prevence kriminality v Základní
škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Stochov



Městská policie Stochov, spolupráce s Drop In



Město Stochov, pořádání preventivní bezpečnostní akce ve
spolupráci Policie ČR, HZS Středočeského kraje a Městské
policie Stochov



Město Stochov, pořádání výměnných letních pobytů pro děti a
mládež z partnerských měst Saarwellingen (SRN) a Bourbon –
Lancy (Francie)



Občanské

sdružení

Staročeských

májů

„Čelechovice

v

s

zapojením

aktivním

Čechách“,

pořádání

mládeže

do

organizace, příprav a nácviku Staročeské besedy v krojích.

1.4 Komentář a závěry z bezpečnostní analýzy
Z provedené bezpečnostní analýzy vyplývají následující hlavní problémy
kriminality na území města Stochov a to, že město je typické maloměsto, ve
kterém se přestupková a trestní činnost projevuje ve všech jeho lokalitách s
tím, že na některé části města se Policie ČR, obvodní oddělení Stochov a
Městská policie Stochov zaměřuje a to,


Školy a školská zařízení (ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, SŠSŘ
Stochov)



Obchodní centrum a jeho okolí (Tesco Stochov a okolní
parkovací plochy)



Centrum města a jeho okolí (Mírové náměstí, ul. Jaroslava



Šípka, ul. Hornická, ul. Zborovská)



Zahrádkářská kolonie Holubín
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Sportovní areály města a jeho okolí (ul. U stadionu, ul.
Kačická)



Autobusové zastávky (Náměstí u dubu, 9. května)



Bývalé ubytovny (ul. S.K. Neumanna, ul. J.A. Komenského)



Městské hřbitovy



Nonstop herna U Dubu



Vlakové nádraží Stochov

1.4.1 Hlavní bezpečnostní problémy
Hlavní bezpečnostní problémy, které vyplývají z údajů o přečinech a zločinech,
přestupcích, jejich pachatelích a obětech i o jejich teritoriálním rozložení jsou,


Trestné činy a přestupky proti veřejnému pořádku (především
lokalita v okolí nonstop herny U Dubu, ulice Hornická)



Výroba a prodej drog (sídliště města a okolí uvedených škol)



Prodej tabákových výrobků a alkoholu dětem a mladistvým
(prodejny vietnamských prodejců ve městě)



Vandalismus (celé město, především lokality, které nejsou
střeženy městským dohlížecím kamerovým systémem)
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2

Pasivní nástroje
Stochov

prevence

kriminality

města

Mezi neaktivní nástroje prevence kriminality na území města patří takové,
které umožňují platné zákony a to především tvorba Obecně závazných
vyhlášek a možnost instalace kamerových systémů.

2.1 Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo města Stochov po projednání a zvážení bezpečnostních rizik
spojených s konzumací alkoholu v lokalitách se zvýšenou kriminalitou
přistoupilo v roce 2009 k vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města. Tato
Vyhláška byla několikrát novelizována, přičemž těmito novelizacemi byly
aktualizovány lokality, kde byl problém s konzumací alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.
V roce 2015 byla Zastupitelstvem města Stochov vydána zcela nová
vyhláška (č. 4/2015) zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství.

2.2 Městský kamerový dohlížecí systém
Kromě zmiňovaných aktivit prováděných v oblasti prevence kriminality
město Stochov investuje finanční prostředky z rozpočtu města do Městského
kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) Městské policie Stochov, který je
vnímán jako jeden z hlavních nástrojů v oblasti prevence kriminality na území
města.
Kamerový systém byl po konzultaci s velitelem Městské policie Stochov a
velitelem Policie ČR, obvodního oddělení Stochov instalovány v nejrizikovějších
lokalitách města s cílem v maximální míře snížit výskyt kriminality. MKDS je
využíván nejenom k aktivnímu monitorování bezpečnosti na území města
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příslušníky Městské policie Stochov, ale i příslušníky Policie ČR v důkazním
řízení proti pachatelům trestné činnosti.
Instalace kamerových bodů MKDS ve vybraných lokalitách bylo dosaženo
snížení kriminality, která rozhodně přispívá velkou měrou ke snížení
kriminality ve městě a každá další kamera je příspěvkem k většímu bezpečí
občanů města Stochov.
V uplynulém období 2013-2015 došlo k dalšímu rozšíření MKDS o dva
kamerové body. Jedná se o lokality, které byly vybrány na základě
dotazníkového šetření mezi občany města. Jako nejrizikovější byly vybrány
křižovatku u kostela a křižovatka ulic Hornická a Sokolovská. Oba kamerové
body

se

podařilo

vybudovat

s přispěním

dotace

z programu

Prevence

kriminality MVČR.
Na základě snížení nápadu kriminogenních jevů a především díky
výsledkům dotazníkového šetření, kdy se 86% dotazovaných vyjádřilo pro další
rozšiřování

MKDS,

se

město

rozhodlo

pokračovat

v budování

dalších

kamerových bodů. Z uvedené statistiky je zřejmé, že 75% všech dotazovaných
chápe MKDS jako posílení bezpečnosti města.
Další body MKDS budou vybrány v součinnosti s Policií ČR – OOP
Stochov, MP Stochov, komisí Prevence kriminality a především s občany
Stochova.
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3 Plán prevence kriminality města Stochov
Plán prevence kriminality města Stochov je zpracován na základě závěrů z
bezpečnostní analýzy, ve kterém jsou identifikované problémy a návrhy k jejich
řešení, včetně potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů.

3.1 Plán prevence kriminality na období 2016 - 2020
Plán je rozpracován na období 2016 – 2020 a je zaměřen na realizaci projektů
směřujících k snižování míry kriminality na území města Stochov a je uvedený
v tabulce č. 7. k bodu 3.1.
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Tabulka 7 k bodu 3.1 – projekty prevence kriminality:
Max. limit
financí dle
Plánované akce
Garant
strategie na
dané projekty

Předpokládané
náklady v Kč
Podíl
Požadova
ná dotace města

Plán realizace
2016

2017

2018

2019

x

x

x

Kamerový bod "křižovatka ulic
Švermova a Osvobození"

Velitel MP

400 000

320000

20%

x

Kurz sebeobrany pro ženy a
dívky

Velitel MP

80 000

64 000

20%

x

Kamerový bod "Hřbitov"
včetně osvětlení chodníku

Velitel MP

800 000

640 000

20%

x

Mobilní technický prostředek k
měření rychlosti

Velitel MP

100 000

80 000

20%

x

Příměstský letní tábor pro děti
pořádaný spolkem "Kamarádi"

Vedoucí spolku
"Kamarádi"

50 000

40 000

20%

x

x

x

x

Příměstský letní sportovní kemp
pořádaný TK Stochov

Vedoucí TK Stochov

50 000

40 000

20%

x

x

x

x

Den s integrovaným
záchranným systémem "IZS"

Komise prevence
kriminality

30 000

24 000

20%

x

x

x

x

Spolek "Kamarádi" - Pohádkový
les (den pro rodiny)

Vedoucí spolku
"Kamarádi"

30 000

24 000

20%

x

x

x

x

Pilotní plán pro seniory

Komise prevence
kriminality

50 000

40 000

20%

x

x

x

x

3.1.1 Organizační a personální zabezpečení plánu
Součástí Koncepce prevence kriminality na období 2016 - 2020 je jeho
organizační a personální zabezpečení a to především vytvořením pracovní
skupiny prevence kriminality, ve které jsou zastoupeni představitelé města,
pracovníci a občané, kteří se problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku a
sociálně patologickými jevy profesně zabývají a Radou města Stochov ustanovení
Komise prevence kriminality a jmenování jejich členů.

3.1.1.1

Komise prevence kriminality

Rada města Stochov na svém jednání ze dne 19. 11. 2014 svým usnesením č.
2/14 ustanovila komisi Prevence kriminality. Rada města dne 4. 5. 2015
usnesením 271/15 jmenovala komisi v následujícím složení:
Mgr. Petr Paták, DiS. - předseda komise
Ing. Richard Mejsřík – člen komise
Bc. Jan Pechar, DiS. – člen komise
Komise Prevence kriminality se pravidelně zúčastňuje a úzce spolupracuje
manager – koordinátor prevence kriminality Ing. Sylva Filipová.
Komise prevence kriminality pracuje jako poradní orgán Rady města
Stochov a zaměřuje se na tyto úkoly:


Připravuje a schvaluje program prevence kriminality na příslušný
rok



Projednává jednotlivé připravované projekty a žádosti o dotační
tituly



Schází se jedenkrát měsíčně, kdy

projednává a schvaluje

připravené

koordinátorem

kriminality.

dokumenty

managerem

prevence

3.1.1.2

Manager koordinátor prevence kriminality

Rada města Stochov na svém jednání ze dne 21. 1. 2013 svým usnesením č.
714/13 jmenovala managera koordináta prevence kriminality - Ing. Sylvu
Filipovou – vedoucí správního odboru Městského úřadu Stochov
Výše jmenovanou pověřila Rada města Stochov vést příslušnou agendu
prevence kriminality.

3.1.1.3

Pracovní skupina prevence kriminality

Pro přípravu Plánu prevence kriminality na rok 2016 byla sestavena pracovní
skupina ve složení:


Velitel Městské policie Stochov



Manager koordinátor prevence kriminality



Velitel Obvodního oddělení Policie ČR, Stochov



Tajemník Městského úřadu Stochov



Zástupce školského zařízení



Velitel stanice HZS Stochov

Činnost výše uvedené pracovní skupiny končí projednáním a schválením
„Koncepce prevence kriminality města Stochov na období 2016– 2020“ jehož
součástí je „Plán prevence kriminality na rok 2016“ Radou města Stochov.

3.2 Schválení plánu prevence kriminality na období 2016 – 2020
Rada města Stochov na svém jednání ze dne 14. března 2016 svým usnesením
č. 772/16 schválila „Koncepci prevence kriminality města Stochov na období
2016– 2020“ jehož součástí je „Plán prevence kriminality na rok 2016 - 2020“
předložený Komisí prevence kriminality.
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Závěr
„Koncepce prevence kriminality města Stochov na období 2016 – 2020“ jehož
součástí je „Plán prevence kriminality na rok 2016 - 2020“ je po schválení
Radou města Stochov platný do roku 2020 v rozsahu, jak byl předložen k
uvedenému datu k schválení.
Případné nutné změny budou zpracovány v dodatcích a po jejich schválení
budou přiloženy ke „Koncepci prevence kriminality na období 2016 - 2020“ jako
její nedílná součást.
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Příloha - SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
 Zpracovaná Koncepce prevence kriminality města Stochov na období
2016 – 2020
 Existence městské policie
 Kulturní zařízení města
 Sportovní areály města
 Funkční Základní škola
 Existence kamerového systému a jeho propojení s Policií ČR
 Fungující mezinárodní spolupráce s partnerskými msty Saarwellingen a
Bourbon – Lancy (pravidelná mezinárodní setkání a sdílení zkušeností)
 Dům s pečovatelskou službou
 Terénní pečovatelská služba
 Ochota představitelů města komunikovat problémy s občany
 Technické služby
 Dostatek volných bytů
 Vznik MAS Svatováclavsko
 Finanční podpora na realizaci preventivních programů prostřednictvím
grantového programu města Stochov
 Monitoring rizikových lokalit ve městě
 Rozvoj kamerového systému
 Vznik muzea
 Multifunkční centrum v Čelechovicích
SLABÉ STRÁNKY
 Nedostatečná spolupráce Městské policie Stochov s obvodním oddělením
Policie ČR Stochov
 Absence prezentace programů zaměřených na oblast prevence kriminality
 Absence startovacích bytů
 Nízká nabídka sociálních a malometrážních bytů
 Absence prezentace úspěšných a pozitivních událostí
 Nedostatek financí nejen na realizaci preventivních projektů
 Špatná bytová politika
 Nedostatek míst ve školkách
PŘÍLEŽITOSTI
 Město není tranzitní
 Ordinace praktických i odborných lékařů
 Spolková činnost ve městě
 Stanice HZS ve městě
 Obvodní oddělení Policie ČR ve městě
 Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími v oblasti
prevence kriminality
 Rozvoj spolupráce se školami a školskými zařízeními v regionu
 Spolupráce s okolními obcemi
 Spolupráce s krajským úřadem
 Informace o prevenci kriminality pro širokou veřejnost
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 Vytvoření podmínek pro rozvoj spolupráce mezi MP Stochov a PČR
Stochov
 Rozvoj sociálních služeb
HROZBY
 Snížení finančních prostředků na prevenci kriminality ze strany města a
státu
 Nízká účast veřejnosti na řešení věcí veřejných
 Lhostejnost veřejnosti k dění ve městě
 Negativní trendy ve výchovném působení rodiny (záškoláctví, alkohol,
gamblerství…)
 Nízký počet místních NNO
 Anonymita města
 Vysoký věkový průměr obyvatelstva
 Fluktuace obyvatelstva
 Snižující se věk pachatelů trestné činnosti a přestupků
 Neochota spolufinancovat sociální služby
 Absence dotací na zřízení a provoz nízkoprahového centra pro mládež
 Nedostatečné tresty za opakovaně páchané trestné činy
 Citelné omezování rozpočtů jednotlivých bezpečnostních složek a
snižování jejich personálních stavů
 Zánik MP
 Zánik Obvodního oddělení Policie ČR
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