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1 Úvod
Prevence kriminality je dlouhodobým procesem, na kterém se podílí více subjektů
veřejné správy. Zahrnuje tvorbu a aplikaci sociálních opatření s ohledem nejen na
sociodemografické trendy, staví na zkušenostech a zahrnuje také informování veřejnosti
o možnostech ochrany před trestnou činností.
Plán prevence kriminality pro město Strakonice na rok 2019 – 2020 byl vytvářen od
října 2018. Na jeho přípravě se podíleli členové pracovní skupiny pro prevenci kriminality.
Vytvoření plánu prevence kriminality je jednou z podmínek, kterou je nezbytné splnit, aby
v období 2019 – 2020 město mohlo žádat o státní dotace v oblasti prevence kriminality.
Město Strakonice není žádnou výjimkou v páchání trestné činnosti. Proto je nutné
nastavit vhodná preventivní opatření s cílem je řešit, resp. odstranit nežádoucí negativní jevy,
problémy a rizika, nebo je alespoň v maximální míře eliminovat. Cílem plánu prevence
kriminality je zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě, předcházet vzniku kriminálního chování,
snížit míru a závažnost protiprávního jednání a zvýšit právní vědomí občanů. Plán prevence
kriminality pro město Strakonice na rok 2019 – 2020 má vytvořit srozumitelný podklad pro
spolupráci subjektů veřejné správy, jejichž společným zájmem je prevence kriminality v jejím
komplexním významu. Plán reaguje jak na současný stav, tak na probíhající trendy především
v oblasti kriminality a v sociálně demografické oblasti. Tato data jsou zpracována
v bezpečnostní analýze a SWOT analýze. Na základě výsledků jsou pak určeny priority.
Bezpečnostní analýza je rozdělena na tři hlavní skupiny faktorů. Prvním je
tzv. protiprávní analýza, která se zabývá daty ze zdrojů Policie ČR, Městské policie
a Městského úřadu z let 2016 a 2017. Týká se zejména trestné činnosti a přestupků.
Podkladem pro druhou skupinu, sociálně demografickou analýzu, jsou údaje Sociálního
odboru Městského úřadu Strakonice a Úřadu práce Strakonice. Ty se věnují především
dávkám hmotné nouze a státní sociální podpory, nezaměstnanosti a sociálně vyloučeným
lokalitám. V třetí oblasti bezpečnostní analýzy jsou uvedeny instituce, jež se více či méně
podílejí na prevenci kriminality. V úvodu institucionální analýzy se nachází konkrétní složení
pracovní skupiny pro prevenci kriminality. Dále jsou zde uvedeny hlavní subjekty veřejné
správy zabývající se prevencí kriminality, ale také školská zařízení či služby sociální
prevence.
SWOT analýza, která následuje, je výsledkem bezpečnostní analýzy. Dále jsou zde
zváženy specifické sociodemografické trendy a konkrétní problematika města Strakonice. Ta
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je pro zdůraznění jejího významu a také pro přehlednost uvedena jako samostatná kapitola.
Jsou zde identifikovány slabé a silné stránky, ohrožení a příležitosti pro město Strakonice
v oblasti prevence kriminality. Ty jsou dále zpracovány v závěrech bezpečnostní analýzy.
Z těchto závěrů jsou identifikovány specifické problémy města Strakonice a určeny rizikové
oblasti pro výskyt přestupkové a trestné činnosti.
Na základě závěrů plynoucích z analýzy bylo vytvořeno 5 priorit prevence kriminality.
V rámci těchto priorit jsou navržena opatření spolu s konkrétními výstupy. U jednotlivých
priorit je také rámcově stanoven finanční zdroj.
Určení priorit by mělo usnadnit činnosti institucí v oblasti prevence kriminality
a pomoci ke snazší orientaci v této problematice na úrovni města Strakonice. Stanovení těchto
záchytných bodů by mělo zefektivnit a také zprůhlednit jak samotnou aplikaci konkrétních
opatření, tak jejich financování.

4

2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
V bezpečnostní analýze jsou zpracovány statistické údaje přečinů, zločinů ( násilná,
mravnostní, majetková ) a přestupků ( proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití,
proti majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi) spáchané na
území města Strakonice v roce 2016 a 2017. Ukazují různé problémy a rizika, které je třeba
ve městě řešit.

2.1

Protiprávní analýza

2.1.1

Kriminalita (přečiny a zločiny spáchané na území města Strakonice)
rok 2016

rok 2016

rok 2017

Index na 10 tis. obv.

Index na 10 tis. obv.

rok 2017

Celkem

197

223

87

99

Násilná

68

73

30

32

Mravnostní

4

13

2

6

Majetková

125

137

55

61

Tabulka 1 Druhy kriminality v období 2016 - 2017, zdroj: PČR Strakonice

Objasněnost trestné činnosti na území města Strakonice
2016

2017

Celkový nápad trestné činnosti

475

487

Objasněnost

363

356

Tabulka 2 Objasněnost trestné činnosti v období 2016 - 2017, zdroj: PČR Strakonice
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Majetková trestná činnost na území města Strakonice
Krádeže prosté

2016

2017

50

73

Kapesní

4

3

Jiné na osobách

3

3

Motorových vozidel dvoustopých

2

4

Věcí z aut

7

6

Součástky z aut

2

0

Jízdní kola

5

10

V bytech

5

11

V jiných objektech

19

35

Ostatní

2

3

Celkem
Z toho:

Tabulka 3 Krádeže prosté v období 2016 – 2017, zdroj: PČR Strakonice

Krádeže vloupáním

2016

2017

30

29

Do obchodů

0

5

Do restaurací a hostinců

1

1

Do bytů

8

2

Do chat

3

1

Do rodinných domků

3

6

Do ostatních objektů

3

6

Celkem
Z toho:

Tabulka 4 Krádeže vloupáním v období 2016 – 2017, zdroj: PČR Strakonice
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Násilná trestná činnost na území města Strakonice
Násilná trestná činnost

2016

2017

68

73

Loupeže

3

13

Úmyslné ublížení na zdraví

27

17

Nebezpečné vyhrožování

16

9

Vydírání

9

12

Porušování domovní svobody

3

6

Celková
Z toho:

Tabulka 5 Násilná trestná činnost v období 2016 – 2017, zdroj: PČR Strakonice

Mravnostní trestná činnost na území města Strakonice
Mravnostní trestná činnost

2016

2017

4

13

Znásilnění

2

2

Pohlavní zneužívání

1

6

Šíření pornografie

1

0

Ostatní mravnostní TČ

0

5

Celkem
Z toho:

Tabulka 6 Mravnostní trestná činnost v období 2016 – 2017, zdroj: PČR Strakonice
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2.1.2

Pachatelé
rok 2016

rok 2016

rok 2017

Index na 10 tis. obv.

Index na 10 tis. Obv.

rok 2017

0-14 let

4

7

2

3

15-18 let

3

3

1

1

18 a více let

290

267

129

119

Recidivisté

171

154

76

68

Tabulka 7 Pachatelé dle věku v období 2016-2017, zdroj: PČR Strakonice

2.1.3

Oběti
rok 2016

rok 2016

rok 2017

Index na 10 tis. obv.

Index na 10 tis. obv.

rok 2017

Děti 0-18 let

100

70

44

31

Ženy

132

113

59

50

3

15

1

7

Osoby starší
65-ti let
Tabulka 8 Druhy obětí v období 2016 - 2017, zdroj: PČR Strakonice

Uvedené statistiky vycházejí pouze ze zjištěných a oznámených skutků. Zejména mravnostní
a násilná trestná činnost je z důvodu traumatizace obětí často latentní. Počet obětí je proto ve
skutečnosti mnohem vyšší.
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Přestupky

2.1.4

Přehled přestupků ze statistik MěÚ Strakonice
počet obyvatel

přestupky - absolutní počet

index na 10. tis.
obyvatel

změna

změna

změna

16 - 17

16 - 17

(index)

(%)

201

25,4

0,1

25

18

-6,6

-0,4

26

110

122

11,9

0,1

107

29

35

48

13,0

0,3

5

11

6

2

5

2,7

0,5

8

18

10

4

8

4,5

0,6

k

proti

rok

k

změna

rok

rok

31.12.2017

roku

2016

31.12.2017

16 -17

2016

2017

396

452

56

176

Proti veřejnému pořádku

56

41

-15

Proti občanskému soužití

249

275

Proti majetku

78

Na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
přestupky proti obecně
závazným vyhláškám v
oblasti bezpečnosti a
veřejného pořádku

Druh

2016
22485

Celkem

-59

Tabulka 9 Přehled přestupků v období 2016 - 2017, zdroj MěÚ Strakonice

Přehled přestupků ze statistik Městské policie Strakonice
počet obyvatel

přestupky - absolutní počet

index na 10. tis. obyvatel

změna
k 31.12.
Druh

2017

proti

rok

roku

2016

k 31.12.2017

změna

rok

rok

16 -17

2016

2017

2016
-59

16 - 17
(index)

změna 16 17 (%)

385

147

-238

171

65

-105,4

-1,6

proti veřejnému
pořádku

135

49

-86

60

22

-38,1

-1,7

Proti občanskému
soužití

2

1

-1

1

0

-0,4

-1,0

proti majetku

82

40

-42

36

18

-18,6

-1,0

Celkem

22485

změna
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Na úseku ochrany
před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi
přestupky proti
obecně závazným
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku

19

7

-12

8

3

-5,3

-1,7

147

50

-97

65

22

-43,0

-1,9

Tabulka 10 Přehled přestupků v období 2016 - 2017, zdroj Městská policie

Přehled přestupků ze statistik Policie ČR Strakonice
počet obyvatel
k
31.12.20

Druh

17

22485

přestupky - absolutní počet

index na 10. tis. obyvatel

změna
proti

rok

roku

2016

k 31.12.2017

změna

rok

rok

16 -17

2016

2017

2016

16 - 17
(index)

změna 16
- 17 (%)

559

448

-111

248

199

-48,7

-0,2

Proti veřejnému
pořádku

21

20

-1

9

9

-0,4

0,0

Proti občanskému
soužití

185

106

-79

82

47

-34,9

-0,7

Proti majetku

301

289

-12

134

129

-5,0

0,0

Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi

19

18

-1

8

8

-0,4

-0,1

přestupky proti
obecně závazným
vyhláškám v oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku

33

15

-18

15

7

-8,0

-1,2

Celkem

-59

změna

Tabulka 11 Přehled přestupků v období 2016 - 2017, zdroj Policie ČR Strakonice

Součet přestupků MěÚ, MP, PČR Strakonice
počet obyvatel
Druh

k
31.12.2017

změna
proti
roku
2016

přestupky - absolutní počet
rok
2016

k
31.12.2017

10

změna
16-17

index na 10. tis. obyvatel
rok
2016

rok
2017

změna
16 - 17
(index)

změna
16 - 17
(%)

Celkem

22485

-59

1340

1047

-293

594,36

465,63

-128,73

-27,99%

Proti veřejnému
pořádku

212

110

-102

94,03

48,92

-45,11

-92,73%

Proti
občanskému
soužití

436

382

-54

193,39

169,89

-23,50

-14,14%

Proti majetku

461

436

-25

204,48

193,90

10,58

- 5,73%

Na úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi

43

36

-7

19,07

16,01

-3,06

-19%

přestupky proti
obecně
závazným
vyhláškám v
oblasti
bezpečnosti a
veřejného
pořádku

188

83

-105

83,39

36,91

-46,48

-127%

Tabulka 12 Součet přestupků v období 2016 - 2017, zdroj MěÚ, MP, PČR

Sociálně demografická analýza

2.2

Město Strakonice leží v Jihočeském kraji na soutoku řek Otavy a Volyňky. Žije zde
cca 23 tisíc obyvatel. Je vzdáleno přibližně 60 km od Českých Budějovic. Skládá se z 8
městských částí ( Strakonice I, Strakonice II, Přední Ptákovice, Modlešovice, Virt, Hajská,
Střela, Dražejov). V severní části města se nachází obytná lokalita Habeš. Tvoří jí přibližně
140 rodinných domů a tři bytové domy.

2.2.1

DRUH

Vývoj nezaměstnanosti

rok 2016 k 31. 12.2017 změna

Index na 10 tis. ob. Index na 10 tis.ob
2016

2017

Muži

1213

854

-359

538

379

Ženy

1139

919

-220

505

408

Celkem

2352

1773

-579

1043

788

Tabulka 13 Vývoj nezaměstnanosti v období 2016 - 2017, zdroj Úřad práce Strakonice

11

Přehled vyplacených nepojistných sociálních dávek

2.2.2

Dávky hmotné nouze
DRUH

rok 2016

k 31. 12 .
2017

změna

Index na 10

Index na 10 tis.ob

tis. ob. 2016

2017

Příspěvek na živobytí

7067

6503

-564

3134

2892

Doplatek na bydlení

2951

2892

-59

1308

1286

255

193

-62

113

85

Mimořádná okamžitá
pomoc

Tabulka 14 Dávky hmotné nouze v období 2016 - 2017, zdroj Úřad práce Strakonice

Dávky státní sociální podpory

DRUH
Příspěvek na bydlení

rok k 31. 12.
2016

2017

8798

8316

změna

Index na 10 tis. ob. Index na 10 tis. ob.

-482

2016

2017

3902

3698

Tabulka 15 Dávky státní sociální podpory v období 2016 - 2017, zdroj Úřad práce Strakonice

Existence sociálně vyloučených lokalit

2.2.3

Sociálně vyloučené lokality lze charakterizovat jako místa, kde žijí jedinci považovaní
za sociálně vyloučené. V České republice jsou spojovány s lokalitami vyšší koncentrace
občanů romské menšiny. Jsou závislí na sociálních dávkách, dlouhodobě nezaměstnaní
a většinou bez pracovních návyků.
Ve městě Strakonice existují 4 sociálně vyloučené lokality:

1) ulice Budovatelská č.p. 317 a 320
-

hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 70

-

převážná většina nezaměstnaných osob

12

-

osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP

-

rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež

-

stížnosti obyvatel na nadměrný hluk a nepořádek kolem domů

2) ulice Komenského č.p. 317 a 320
-

hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 50

-

převážná většina nezaměstnaných osob

-

osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP

-

rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež

-

osoby s vysokou zadlužeností

3) ulice Havlíčkova č.p. 342
-

hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 50

-

pouze nezaměstnané osoby

-

osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP

-

rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež

-

stížnosti obyvatel na nadměrný hluk a nepořádek kolem domů

-

vyšší výskyt psů různých plemen

4) ulice V Ráji 767 – periférie města
-

hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 40

-

převážně většina nezaměstnaných osob

-

osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP

-

rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež

-

zvýšený výskyt spáchaných přestupků proti občanskému soužití – vzájemná
nevraživost mezi romskými obyvateli, často zasahuje Městská policie

-

osoby se zadlužeností

-

větší výskyt psů různých plemen

13

2.3

Institucionální analýza
Základem institucionální analýzy města Strakonice je popis současné situace ve městě

týkající činností institucí, které působí v oblasti prevence kriminality ve městě Strakonice.
Cílem této analýzy je především zjištění současného stavu poskytovaných služeb a vzájemné
spolupráce na poli prevence kriminality. Dále také vyhledání chybějících služeb nebo naopak
vyhledání duplicit.
V této analýze jsou vytipovány a popsány subjekty, které působí v oblasti prevence
kriminality a nějakým způsobem ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti. Ve městě
Strakonice působí Pracovní skupina prevence kriminality. Má za úkol zajistit koordinaci
a realizaci preventivních aktivit a programů, koordinuje prevenci kriminality ve městě
a spolupracuje i s ostatními subjekty a organizacemi ve městě na této problematice.
Složení Pracovní skupiny prevence kriminality
Josef Štrébl

Místostarosta města

Mgr. Lenka Vysoká

Vedoucí sociálního odboru

Ing. Libuše Řeřábková

Odbor školství a cestovního ruchu

Milan Michálek

Velitel městské policie Strakonice

Anežka Kunclová, DiS.

Městská policie - funkce manažera prevence
kriminality

Mgr. Jaromíra Nováková

Policie ČR

Ing. Marcela Šťastná

Mediační a probační služba

Michal Němec

ředitel Prevent 99

Mgr. Daniel Randák

Kontaktní cetrum Strakonice

Bc. Kamil Podzimek

Jihočeský streetwork

Bc. Martin Zajíček
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Mgr. Michaela Častulíková

DO SVĚTA

Ing. Marie Kalbáčová

Úřad práce Strakonice

Mgr Marie Žiláková

Infocentrum pro seniory Strakonice

Výčet jednotlivých subjektů zabývajících se prevencí
kriminality ve městě Strakonice a jejich činnosti

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, +420 383 700 105, posta@mu-st.cz, www.strakonice.eu,
starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička


vypracovává program prevence kriminality ve městě a stanovuje jeho priority



zřizuje městskou policii



zřizuje městský kamerový a monitorovací systém



koordinuje činnost jednotlivých realizátorů



spravuje financování programů zaměřených na prevenci kriminality

 jako poradní orgán vznikla Rada seniorů
SOCIÁLNÍ ODBOR
Smetanova 533, 386 01 Strakonice, + 420 383 244, posta@mu-st.cz, www.strakonice.eu,
vedoucí odboru Mgr. Lenka Vysoká
I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:
Oblast sociální péče


žádosti o finanční příspěvky v oblasti sociální,
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zajišťuje pohřbení osob zemřelých na území obce, pokud žádná fyzická nebo
právnická osoba nesjedná pohřeb do 96 hodin od oznámení úmrtí



vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s pečovatelskou službou /byty zvláštního určení/



vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným nebo zbaveným
způsobilosti k právním úkonům



připravuje podklady pro jednání sociální komise



spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče

Oblast sociálních služeb


zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území



zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území



spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování

pomoci

osobám,

popřípadě

zprostředkování

kontaktu

mezi

poskytovatelem a osobou


spolupráce při plánování sociálních služeb a monitorování plánu sociálních služeb

Oblast sociálně právní ochrany dětí


vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost
dětí

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:
Oblast sociální péče a pomoci v hmotné nouzi


ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu



plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi



vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Oblast sociálních služeb
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zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální
služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu



koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky,
správními úřady a územními samosprávnými celky



na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu
zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby
sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby
sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému
zařízení, ve kterém je osoba umístěna



zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při
uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby



na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb
a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu
začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

Oblast sociálně právní ochrany dětí


realizace opatření na ochranu dětí,



rozhodování o předpěstounské a předadopční péči, přijímání souhlasu rodiče
k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, sledování vývoje dětí v náhradní
rodinné péči,



výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče,



zajišťování poradenské a preventivní činnosti,



sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,



plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým,
spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu
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trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných
návštěv těchto dětí,


plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména
o děti ohrožené sociálně patologickými jevy,

Oblast protidrogové prevence


řešení problematiky protidrogové prevence

Oblast přestupků


vyřizuje přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí a sociálních věcí



vyřizuje přestupky na úseku práce a sociálních věcí

ÚŘAD PRÁCE
Textiláků 393, Strakonice II, 386 01 Strakonice, +420 950162111, podatelna@st.mpsv.cz,
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/strakonice
Plní úkoly v oblasti:


zaměstnanost



ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti



zaměstnavatele



státní sociální podpora



dávky pro osoby se zdravotním postižením



příspěvek na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a pomoc v hmotné nouzi



realizace rekvalifikačních kurzů



informační servis o stavu trhu práce

MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 328, 386 01 Strakonice, + 420 383 321 542, tísňové volání: 156,
mmichalek@mpstrakonice.cz, www.mp.strakonice.eu
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Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:


přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku



dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití



dohlíží na dodržování obecně závažných vyhlášek a nařízení obce



podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích



podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení



podílí se na prevenci kriminality v obci



provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci



odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnost obce



poskytuje za účelem zpracovávání statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii



provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /



zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce / děti při cestě do školy /



zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí



provádí besedy se zaměřením na prevenci kriminality v mateřských, základních,
speciálních školách a pro seniory



účastní se různých předváděcích akcí v rámci IZS (integrovaný záchranný systém)
s preventivním zaměřením



připravuje program prevence kriminality a realizuje projekty vycházející z plánu
prevence kriminality

POLICIE ČR
územní odbor Strakonice, Plánkova 629, 386 01 Strakonice, + 420 974 237 111,
operst@mvcr.cz, www.policie.cz


zpracovává analýzu bezpečnostní situace ve městě



spolupracuje s městskou policí na Situační prevenci



spolupracuje se školními institucemi
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podílí se na realizaci projektů v oblasti informování občanů



provádí přednášky a besedy v mateřských, základních a středních školách
a seniorských centrech se zaměřením na prevenci trestné činnosti



podílí se na prezentaci práce Policie ČR



pořádá preventivní a prezentační akce pro veřejnost



informuje veřejnost o preventivních opatřeních, která směřují k zajištění jejich vlastní
bezpečnosti, a to zejména s ohledem na aktuální vývoj kriminality



denně doplňuje aktuální informace o kriminalitě na policejní stránky www.policie.cz
(za Územní odbor policie Strakonice) včetně preventivních akcí na Strakonicku (k
využití pro veřejnost a sdělovací prostředky)

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
Žižkova 534, 386 01 Strakonice, + 420 383 322 637, mstastna@pmc.justice.cz,
www.pmscr.cz
Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou
činností.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE
Ellerova 160, 386 01 Strakonice, +420 383 324 717, vedouci.st@dduhomole.cz,
www.dduhomole.cz/svp_st.htm
Středisko výchovné péče Strakonice je školským zařízením pro preventivně výchovnou
činnost. Cílové zaměření na problémové a poruchové chování, poruchy přizpůsobivosti,
úzkostné poruchy u dětí a mládeže od 3 let do ukončení středního vzdělání
Nabízí mateřským, základním a středním školám - diagnostiku vztahů třídního kolektivu,
sekundární prevenci, konzultace pro učitele. Poskytuje poradenství - speciálně pedagogické,
psychologické, posilování rodičovských kompetencí, konzultace pro rodiče.

ELEKTRONICKÁ LINKA DŮVĚRY
Budova ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického ul. 555, Strakonice,
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linkaduvery@dyscentrum-strakonice.cz
Dyscentrum: 724 528 165
Linka důvěry Strakonice je provozována Dyscentrem Strakonice. Jedná se o e-mailovou
krizovou pomoc pro děti i dospělé. Krizová pomoc a poradenství všem, kteří se nacházejí v
tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami. Slouží
především těm, kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se
nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE*
SLUŽBY PRO RODINY, MLÁDEŽ A DĚTI
Manželská a předmanželská poradna Strakonice
Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice, +420 383 387 180, info@manzelskaporadna-strakonice.cz,
www.manzelskaporadna-strakonice.cz
Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s
chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi.

Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s.
Areál Nemocnice Strakonice a.s., Radomyšlská, 386 01 Strakonice, +420 383 314 334,
info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - pobytové zařízení pro kojence a děti vyžadující
okamžitou pomoc. Poskytuje sociální rehabilitaci matkám či rodině pro upevnění vztahu
ohrožených rodin.
Nízkoprahové centrum Cross
Heydukova 349, 386 01 Strakonice, + 4020 383 323 920, prevent@os-prevent.cz, cross.osprevent.cz
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Funguje pod Občanským sdružením PREVENT. Volnočasové zařízení pro děti a mládež od
14 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy nebo se ocitají v obtížných
životních situacích.

Pedagogicko psychologická poradna
PPP Strakonice, Kochana z Prachové 163, Strakonice, + 420 724 831 377,
poradna.strakonice@pppcb.cz, www.pppcb.cz
Bezplatné služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství při
výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich
rodičům a učitelům
* Služby sociální prevence: napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou
činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů.

SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ KRIZÍ
Azylový dům
Budovatelská 613, 386 01 Strakonice, +420 383 323 639,
socialnipracovnice@muss.strakonice.eu,
Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních služeb Strakonice,
Poskytování sociál. služeb matkám a otcům s dětmi, kteří se ocitli v krizové situaci bez
přístřeší (ženy a matky s dětmi).

SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI
Terapeutická komunita Němčice
Heřmaň 36, 398 11 Heřmaň (Okres Písek + 420 383 396 120, e-mail: nemcice@sananim.cz
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ttp://www.sananim.cz
Terapeutická komunita Němčice je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování
rezidenční léčby v terapeutické komunitě, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové
politiky. Jedná se především o služby dlouhodobá pobytová léčba a sociální rehabilitace.

Kontaktní centrum PREVENT Strakonice
Heydukova 349, 386 01 Strakonice, +420 383 323 920, prevent@os-prevent.cz ,
kcst.os-prevent.cz
Pomáhá lidem v tíživých situacích vzniklých v důsledku užívání návykových látek, realizuje
protidrogovou prevenci a mimo jiné se prostřednictvím svých služeb zaměřuje na ochranu
většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími s užívání návykových látek.
Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách. Problematika závislostí je však v této souvislosti potřeba vnímat jako souhrn faktorů,
který s sebou nese s sebou celou řadu dalších přidružených problémů jako bezdomovectví,
kriminalita, prostituce atd.

Jihočeský Streetwork PREVENT
Lannova 63, 370 01 České Budějovice, +420 602 570 366, street@os-prevent.cz ,
kcst.os-prevent.cz
Terénní služba - zaměřená na vyhledávání a kontaktování uživatelů drog přímo v jejich
přirozeném prostředí (veřejná prostranství, rizikové lokality, bary, non-stopy, diskotéky, byty
uživatelů atp). Služby se zaměřují na snižování a omezování rizik spojených s užíváním
nealkoholových drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Základní škola F. L.Čelakovského
Chelčického 555, 386 01 Strakonice, +420 380 429 380, reditel@flc.strakonice.eu,
www.zsflc.cz
Základní škola Dukelská
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Dukelská 166, 386 01 Strakonice, + 420 383 313 231, posta@dukelska.strakonice.cz,
www.dukelska.strakonice.cz
Základní škola Poděbradova
ul. Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, +420 383 312 020, skola@podstr.cz, www.zspodebradova.strakonice.eu

Základní škola Povážská
Nad Školou 560, 386 01 Strakonice, +420 380 429 300, reditel@zs-povazska.strakonice.eu,
www.zs-povazska.strakonice.eu

Gymnázium Strakonice
Máchova 174, 386 01 Strakonice, +420 383 321 281, škola@gymstr.cz, http://www.gymstr.cz

Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o
Husova 361, 386 01 Strakonice, +420 601 360 609, info@euroskolastrakonice.cz,
http://www.euroskola.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola řemesel a služeb
Zvolenská 934, 386 01 Strakonice, +420 383 411 611, e-mail: info@ssst.cz, www.spssosstrakonice.cz
Základní umělecká škola Strakonice
Ulice Kochana z Prachové 263, +420 383 332 635, kochanka-zus-strakonice@cmail.cz,
zus.strakonice.cz
Dům dětí a mládeže Strakonice
Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, + 420 383 323 890, ddm@ddmstrakonice.cz,
www.facebook.com/ddmstr
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Dům dětí a mládeže Strakonice je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované
Jihočeským krajem. Výchovně-vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež a dospělé.
Nabízí více než 120 zájmových kroužků, kurzů, seminářů, akcí a táborů i pro veřejnost
a soutěží MŠMT a AŠSK pro talentované děti a studenty

ZÁJMOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO DĚTI A DOSPĚLÉ


další podpůrné organizace a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi:



Mateřské centrum Beruška Strakonice



Klub MANA



široká nabídka sportovních aktivit a vyžití: hokej, fotbal, házená, Český svaz tělesné
výchovy, basketbal, bojová umění, tenis, turistika, letectví atd.
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3 SWOT analýza
Silné stránky


Slabé stránky


Přítomnost Městské policie, Policie
ČR





v oblasti prevence kriminality

Samospráva podporující prevenci



Zastaralost kamerového systému

kriminality



Vandalismus

Kamerový systém, který přispívá



Sprejerství



Bezdomovectví



Problémy v sociálně vyloučených

k objasnění trestné a přestupkové
činnosti


Dostatek volnočasových aktivit pro

lokalitách

děti a mládež




Vzájemná spolupráce institucí



Kulturně společenské a sportovní akce



Zapojení do programu prevence
kriminality
Komunitní plánování sociálních



Kvalitní spolupráce s místními

Otevřená sportoviště pro veřejnost



Podpora vedení města



Informační centrum pro seniory

Chybějící noclehárny



Nedostatek právního vědomí

Dlouhodobá nezaměstnanost



Problémové děti a mládež



Absence pedopsychiatrické a
psychologické péče

sdělovacími prostředky




v rodinách sociálně slabších

zařízeními
Vznik Rady seniorů

Nárůst sebevražd v důsledku
psychických problémů



Kvalitní spolupráce se školskými





(poradny)

služeb


Sociální a finanční negramotnost,
zadluženost

v oblasti prevence kriminality



Nedostatek finančních prostředků



Nedostatek neziskových organizací



Uzavřenost drogové scény



Pasivní přístup veřejnosti k prevenci
kriminality



Nedostatek příležitostí vzdělávání
v oblasti násilí páchaného na dětech a
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obětech trestných činů určených pro
odborné pracovníky (pedagogy,
policisty, výchovné poradce apod.)


Nedostatek služeb podpory pro oběti
trestných činů



Nedostatečná informovanost a
vzdělávání cílové skupiny „Senioři“
v oblasti prevence kriminality
z důvodu pasivity této skupiny

Příležitosti


Program prevence kriminality



Snižování sekundární viktimizace

Ohrožení


Nedostatek finančních prostředků na
projekty prevence kriminality



obětí a svědků trestných činů, zvýšení
ochrany obětí trestných činů v rámci

Nedostatek finančních prostředků
v oblasti podpory sociálních služeb

trestního řízení (soudního procesu)



Ohrožení obětí trestných činů před



Asistent prevence kriminality

sekundární viktimizací a nedostatečná



Modernizace kamerového systému –

ochrana obětí a svědků trestných činů

zvýšení pocitu bezpečí občanů ve

před negativními vlivy spojenými

městě

s trestním řízením



Zvýšení právního vědomí občanům



Snížení kriminality dětí a mládeže



Snížení páchání trestné činnosti a



znevýhodněných osob






Zvyšující se počet zadlužených rodin
či jedinců

přestupků v problémových lokalitách


Nárůst počtu sociálně



Nárůst rasové nesnášenlivosti

rodin do společnosti



Rozšíření sociálně vyloučených lokalit

Udržování a podpora adiktologických



Páchání trestné činnosti na seniorech

služeb (drogy a drogové závislosti)



Ohrožení veřejného zdraví v důsledku

Integrace dětí ze sociálně vyloučených

Vznik občanské poradny a dalších

negativních dopadů spojených

neziskových organizaci

užíváním drog
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Zlepšení kvality a dostupnosti
pedopsychiatrické a psychologické
péče



Využití spolupráce s médii v oblasti
právního vědomí a v souvislosti
s řešením aktuálních problémů
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4 Závěry bezpečnostní analýzy
Na základě statistických údajů z let 2016 – 2017 poskytnutých Policií ČR je patrno, že
nápad trestné činnosti v porovnání s rokem 2016 je srovnatelný, v roce 2017 došlo k mírnému
nárůstu, a to o 12 trestných činů (2017 – 487 TČ, 2016 – 475 TČ). Pozitivní skutečností je to,
že poslední dva roky kriminalita klesá a stoupá objasněnost trestných činů. Obvodní oddělení
Strakonice dosahuje velmi dobrých výsledků na úseku objasňování skutků (73,10%). Celkový
pokles trestné činnosti je zaznamenán u všech druhů kriminality kromě mravnostní, která je
zvýšena oproti předešlému roku o 9 skutků (2016 – 4, 2017 – 13). Nejvíce trestných činů má
každoročně majetkový charakter. Policisté Obvodního oddělení Strakonice evidovali v
loňském roce 137 majetkových skutků, což představuje pokles o 12 skutky než v roce 2016.
Předmětem zájmu pachatelů se stávaly různé objekty firem, obchodů, restaurací, chat, domů i
bytů nebo vozidla, kde se zaměřili na různé cennosti, elektroniku, nářadí, jízdní kola, kovové
předměty či součástky a další vybavení. Poměrně rozšířené byly také kapesní krádeže v
obchodech, restauracích a na dalších místech, která jsou přístupná pro veřejnost. Mnoho
případů se týkalo také poškozování majetku, sprejerství, u kterého byl zaznamenán nárůst.
Na trestné činnosti mají stále velký podíl recidivisté. Problematikou nadále zůstávají
protiprávní jednání spáchaná zejména pod vlivem alkoholu. Jedná se o fyzická napadení a
výtržnictví. Tato protiprávní jednání jsou jak v rovině přestupkové tak i trestní.
Při součtu přestupků MěÚ, MP, PČR bylo zjištěno, že mají celkovou klesající
tendenci. V roce 2017 bylo řešeno o 293 přestupků méně než v předešlém roce 2016. Ze
statistických údajů je patrno, že v roce 2017 došlo k poklesu všech výše uvedeným přestupků.
Přestupků proti veřejnému pořádku je o 102 méně, proti občanskému soužití o 54 méně, proti
majetku o 25 méně, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi o 7 méně,
proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku o 105 přestupků
méně než v roce 2016.
Nejčastějšími majetkovými přestupky jsou drobné krádeže, kde hodnota odcizených
věcí nepřekračuje 5.000 Kč. Jedná se o krádeže v prodejnách např. potravin, kosmetiky či
elektroniky. Dalším problémem, který se nepravidelně vyskytuje, je vandalismus, sprejerství a
poškozování cizích věcí např. (poškozování zaparkovaných vozidel, dopravních značek,
laviček, zapálené odpadkové koše, posprejované autobusové zastávky atd…). K těmto
přestupkům a trestným činům dochází zejména ve večerních a nočních hodinách.
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Jedním s osvědčených řešení, které se nám potvrdilo, je zřízení pozice asistenta
prevence kriminality dále jen „APK“. Ve Strakonicích již tento projekt existuje od června
2014. Na pozici APK působí v současné době již stálá dvojice, která je místní komunitou
velmi dobře přijímána, což se odráží v bezproblémové spolupráci. Je vhodným prostředkem
situační prevence a v místech, kde APK působí, došlo ke zklidnění bezpečnostní situace a
částečné eliminaci protiprávního jednání. Jsou další posilou strážníků a policistů v ulicích
města, kteří dbají na to, aby se nám všem žilo ve Strakonicích bezpečně. Tento projekt
hodnotíme velice kladně a rádi bychom s ním i nadále pokračovali.
Slabou stránkou města Strakonice je zastaralost kamerového systému. Jeho
modernizace by přispěla větší měrou k odhalení trestné a přestupkové činnosti a zvýšila pocit
bezpečí občanů ve městě.
Další rizikovou oblastí je páchání trestné činnosti na seniorech. V letech 2016 –
2017 bylo celkem 18 obětí trestné činnosti starších 65 let věku. Jednalo se zejména o tr. činy
loupež, krádež a podvod. Problémem je také nedostatečná informovanost z důvodu pasivního
přístupu této skupiny obyvatel. Proto je potřeba se intenzivněji zaměřit na osvětovou činnost,
zejména na prevenci kriminality a chování v krizových situacích. Pro podporu řešení této
problematiky byla městem Strakonice zřízena Rada seniorů a následně též Informační
centrum pro seniory. K lepšímu právnímu vědomí občanů a větší informovanosti o aktuálních
problémech ve městě je třeba rozšířit spolupráci s místními médii.

Lokalizace přestupkové a trestné činnosti na území města:
Nejrizikovější oblasti města:


Ulice Budovatelská



Ulice Komenského



OD Kaufland v ulici Katovická



Ulice Na Ohradě, Volyňská (nonstop bary)



Rennerovy sady



Ulice Havlíčkova



Oblast V Ráji



Ulice Katovická, Lidická - Diskotéky
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Specifické problémy:


Problémy v sociálně vyloučených lokalitách – potřeba asistenta prevence kriminality



Majetková trestná činnost a přestupky (krádeže vloupání do sklepů, krádeže
barevných kovů, krádeže jízdních kol zejména v letním období …)



Pasivita seniorů k oznámení a řešení na nich spáchané trestné činnosti



Násilná kriminalita

 Sprejerství
 Vandalismus
 Přestupky proti občanskému soužití
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5 Opatření
Vzhledem k popsaným problémům a nebezpečím předkládáme návrh na schválení a realizaci
těchto opatření:

Priorita č. 1: Snížení páchání negativních jevů v problémových lokalitách
Priorita č. 2: Děti a mládež
Priorita č. 3: Snížení pouliční kriminality a zvyšování pocitu bezpečí
Priorita č. 4: Zvýšení právního vědomí
Priorita č. 5: Zvýšení bezpečnosti seniorů

Priorita č. 1: Snížení páchání negativních jevů v problémových lokalitách

Opatření 1.1: Asistent prevence kriminality
Výstupy

Zvýšená péče v sociálně vyloučených lokalitách

Termín

2019 – 2020

Výsledky

Dva asistenti prevence kriminality. Zintenzivnění komunikace mezi sociálně vyloučenými skupinami,
institucemi města a poskytovateli sociálních služeb a snížení trestné činnosti ve městě.

Gestor

MěÚ Strakonice, Městská policie

Financování

Program prevence kriminality, Rozpočet města
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Priorita č. 2: Děti a mládež

Opatření 2.1: Přednášky ve školách
Výstupy

Počet uskutečněných přednášek ve školách

Termín

Průběžně celý školní rok

Výsledky

Dobrá spolupráce se školami při vzdělávání dětí v oblasti prevence rizikového chování.

Gestor

Manažer prevence kriminality MP, PČR

Financování

Rozpočet města

Opatření 2.2: Vzdělávací programy v oblasti prevence rizik souvisejících s virtuální komunikací
Výstupy

Realizované programy v oblasti prevence rizik souvisejících s virtuální komunikací

Termín

2019 - 2020

Výsledky
Gestor

Předcházení vzniku negativních jevů souvisejících s virtuální komunikací, vzdělávání a získání znalostí
odborníků s cílem jejich dalšího předávání potenciálním obětem kyberšikany-dětem
MěÚ Strakonice, PČR, Městská policie

Financování Rozpočet města

Priorita č. 3: Snížení pouliční kriminality a zvyšování pocitu bezpečí
Opatření 3.1: Modernizování městského kamerového systému
Výstupy

Modernizace stávajících kamerových bodů

Termín

2019 – 2020
Zlepšení dohledu na místa, která již monitorována jsou. Snížení pouliční kriminality, vandalismu a

Výsledky

pokles přestupků proti veřejnému pořádku, zvýšení pocitu bezpečí v monitorované lokalitě i celkově ve
městě.

Gestor

MěÚ Strakonice, Městská policie

Financování

Program prevence kriminality, Rozpočet města
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Priorita č. 4: Zvýšení právního vědomí
Opatření 4.1: Pravidelná rubrika ve Zpravodaji města
Výstupy

Počet aktuálních příspěvků v rubrice Prevence kriminality

Termín

Měsíčně

Výsledky

Informovanost občanů o aktuálních problémech a možnostech ochrany před kriminalitou

Gestor

Šéfredaktor Zpravodaje, Městská policie, vedoucí knihovny

Financování Rozpočet města

Opatření 4.2: Letákové akce
Výstupy

Počet uskutečněných akcí na vybraná témata (krádeže jízdních kol, kapesní krádeže atd., domácí násilí)

Termín

Průběžně min 4x ročně

Výsledky

Informovanost občanů o aktuálních problémech a možnostech ochrany před kriminalitou

Gestor

Městská policie, PČR

Financování Rozpočet města

Priorita č. 5: Zvýšení bezpečnosti seniorů
Opatření 5.1: Zvýšení právního vědomí seniorů
Výstupy

Preventivní programy pro seniory v oblasti kriminality

Termín

2019 - 2020

Výsledky

Předcházení trestné činnosti páchané na seniorech, zvyšování právního vědomí a vzdělávání

Gestor

MěÚ Strakonice, PČR, Městská policie

Financování Rozpočet města, Program prevence kriminality
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Opatření 5.2: Bezpečnostní řetízky na dveře
Výstupy

Počet namontovaných bezpečnostních řetízků na dveře

Termín

Průběžně

Výsledky

Zvýšení pocitu bezpečí, ochrana před kriminalitou

Gestor

Městská policie

Financování Rozpočet města
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