
Program prevence kriminality 2017 

Pracovní skupina prevence kriminality města Strakonice vypracovala Plán prevence 

kriminality města Strakonice na rok 2014 – 2018. Obsahem Plánu je mimo jiné bezpečnostní 

analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, 

institucionální analýzu a strategickou část, jejíž součástí je celkem 6 priorit pro oblast 

prevence kriminality ve městě Strakonice na výše uvedená léta.  

V souladu s Plánem prevence kriminality byli vytvořeny žádosti městské o dotaci v rámci 

Programu prevence kriminality na rok 2017 celkem na 3 preventivní projekty. 

1. Asistent prevence kriminality  

Projekt Asistent prevence kriminality je ve Strakonicích realizován od roku 2014 díky 

finanční podpoře MV ČR. Na pozici asistentů prevence kriminality působí v současné době 

již stálá dvojice, která je místní komunitou velmi dobře přijímána. V průběhu realizace 

projektu 2014-2017 byla navázána velmi dobrá spolupráce asistentů s Městskou policií 

Strakonice, PČR, sociálními odbory a dalšími subjekty veřejné správy. Oba asistenti prevence 

kriminality se naučili samostatně pracovat, projevují zájem o práci a dávají tím velmi dobrý 

příklad i ostatním občanům v romské komunitě. 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. 

 

2. Zkvalitnění městského kamerového systému     

 

V roce 2017 byl v rámci programu prevence kriminality zpracován projekt „Zkvalitnění 

záznamu MKDS“. Tento projekt byl předložen a schválen Ministerstvem vnitra ČR. Při 

realizaci projektu přepojení kamer 6, 11 do optické sítě bylo zjištěno, že kamery jsou velmi 

zastaralé a nevyhovující, proto byly z nákladů města vyměněny za nové. Před získáním dotace 

od MVČR v roce 2017 byly kamerové body 6, 11 v analogovém provedení s rozlišením PAL, 

což odpovídalo době instalace kamerových bodů, které již bylo velmi zastaralé. Jelikož město 

Strakonice vybudovalo metropolitní síť, která umožňuje i integraci MKDS, bylo nutné z 

hlediska základních požadovaných parametrů této sítě signál kamerových bodů digitalizovat. 

Výměnou a přepojením kamer č. 6, 11 do optické sítě se velmi zkvalitnil přenos a zefektivnil 



jejich záznam. Realizace technického zařízení byla dokončena v měsíci listopadu roku 2017. 

V současné době již probíhá její provoz.   

Doufáme, že se tím ve městě značně zvýší kvalita dohledu nad bezpečností občanů, ochranou 

majetku a sníží se možný nápad trestné a přestupkové činnosti.  

3. Stáří v bezpečí 

V roce 2017 byl v rámci programu prevence kriminality zpracován projekt „Stáří v bezpečí“, 

který byl následně schválen MV ČR. Projekt je zaměřen na seniory (starších 65 let). Hlavním 

cílem je seznámit cílovou skupinu s možnými bezpečnostními riziky, ochránit je tak před 

trestnou činností a zvýšit jejich samotný pocit bezpečí. Projekt se skládá ze dvou aktivit.  

1) Přednášky z důrazem na:   

• Ochranu před podvodným jednáních (nabídky podomních prodejců, předváděcí akce) 

• Vloupání, přepadení, okradení 

• Správné používání tísňových linek 

• Zabezpečení majetku (bezpečnostní opatření - montáž řetízků) 

2) Montáž bezpečnostních řetízků 

Montáž provádí strážníci městské policie bezplatně po domluvení termínu se seniorem. Díky 

finanční podpoře MV ČR bylo pořízeno 200 ks bezpečnostních řetízků na dveře, které má 

k dispozici Městská policie Strakonice. Chtěli bychom tímto projektem zvýšit znalost 

seniorům v preventivní oblasti, eliminovat tím počet páchaných trestných činů na nich 

samotných a zvýšit zároveň jejich pocit bezpečí. 

 

 

 

 


