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Důvodová zpráva
Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2015
Program prevence statutárního města Karviná na rok 2015 je navržen v souladu s Koncepcí prevence kriminality
statutárního města Karviná na období 2012 – 2015, která byla schválena na 11. zasedání Zastupitelstva města
Karviné dne 13.03.2012 usnesením č. 287. Program je zaměřen na koncepční řešení bezpečnostní situace
místních problémů spojených s trestnou činností, zejména pak v městské části Karviná-Nové Město, kdy
jsou zohledněny specifické problémy a strukturovanost sociálně společensky nežádoucích jevů, se zaměřením na
ohrožené cílové skupiny – děti, mládež a seniory.
Prevence kriminality Městské policie Karviná předkládá Radě města Karviné ke schválení celkem 10 projektů
s finančním požadavkem ve výši Kč 300.000,- (slovy: Třistatisíc korun českých). Z tohoto počtu jsou navrženy 4
projekty pro zařazení s možností ucházet se o státní účelovou dotaci z Ministerstva vnitra České republiky
v celkové výši Kč 791.000,- (slovy: Sedmsetdevadesátjednatisíc korun českých). Komisi bezpečnosti a prevence
Rady města Karviné nebyly projekty předloženy ke schválení, jelikož v době schvalovacího procesu nebyla
ustanovena.
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Tabulka č. 1 - Seznam doporučených projektů prevence kriminality k realizaci na rok 2015
Požadovaná
částka (Kč)

z rozpočtu
města

z MV ČR

Poř.č.

Předkládající subjekt

1.

Městská policie Karviná

Bezpečné léto

30.000,-

2.

MMK, Odbor sociální,
oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

Sociálně pedagogický výcvik
pro rodiče s dětmi

11.500,-

3.

Městská policie Karviná

Sebeobrana žen

10.000,-

4.

Městská policie Karviná

Forenzní značení jízdních kol
a invalidních vozíků

34.500,-

5.

Městská policie Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ

40.000,-

6.

Městská policie Karviná

Senioři – bezpečný domov

7.

Městská policie Karviná

Chráníme seniory

45.000,-

8.

Městská policie Karviná

Rozšíření MKDS

19.700,-

164.000,-

9.

Městská policie Karviná

Asistenti prevence kriminality

48. 320,-

427.000,-

10.

Městská policie Karviná

Sportem k morálce

30. 980,-

CELKEM

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Název projektu

Požadovaná
částka (Kč)

102.000,-

98.000,-

30.000,--

300.000,-

791.000,-
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1. Úvod
Kriminalita je nejextrémnějším projevem sociální patologie, která se dotýká jak každého jednotlivého
občana, tak i společnosti jako celku. Pravděpodobnost vzniku situace, kdy se může téměř každý stát
obětí trestného činu je přímo závislá na mnoha faktorech. Lokální koncentrace obyvatel, demografická
struktura a její vývoj, množství restauračních a pohostinských zařízení, podmínky pro rozvoj
lichvářství, vývoj nezaměstnanosti a počet osob závislých na sociálních dávkách, ubytovny
v soukromém vlastnictví, legislativní opora a také vymahatelnost práva, vytvářejí podmínky
pro páchání trestných činů, zvětšování rizika nárůstu počtu obětí trestných činů, kumulaci sociálně
nežádoucích jevů, a tedy i vyšší obavu z kriminality mezi občany. Prevence kriminality je definována
jako ofenzivní a adresná strategie boje s trestnou činností a využívá metod nerepresivních, na níž se
podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů. Zahrnuje všechny aktivity, které se
zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny apod.), na potencionální
pachatele a na faktické oběti trestné činnosti s cíleným rozdělením do různě rizikových skupin.

2. Hlavní cíle prevence kriminality
-

snižování míry a závažnosti trestné činnosti
omezování příležitosti k páchání trestné činnosti
zvyšování pocitu bezpečí občanů města
eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů
zvyšování rizika dopadení pachatele

3. Bezpečnostní analýza obce
Ve statutárním městě Karviné jsou dislokována dvě obvodní oddělení Policie ČR. Obvodní oddělení
Policie Karviná 1 (OOP Karviná 1) a Obvodní oddělení Policie Karviná 7 (OOP Karviná 7), která mají
územně rozčleněny jednotlivé městské části v Karviné. OOP Karviná 1 - působí na území
v Karviné-Novém Městě, v Karviné-Fryštátě, v Karviné- Dolech, v Karviné-Darkově,
v Karviné- Starém Městě a OOP Karviná 7 - působí na území v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově,
v Karviné-Hranicích a v Karviné-Loukách. Sledované veličiny ať už s jedná o přečiny, zločiny či
přestupky byly vyhodnocovány vždy k 30.9. daného roku.

Kriminalita (přečiny i zločiny) – OOP Karviná 7
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

% objasněnosti

2013 k 30.9.

849

79

6

569

51,59

2014 k 30.9.
Tabulka č.1

846

81

5

392

54,14

Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

Recidivisté

2013 k 30.9.

5

28

316

2014 k 30.9.
Tabulka č.2

0

6

392
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Kriminalita (přečiny i zločiny) – OOP KARVINÁ 1
Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

%
objasněnosti

2013 k 30.9.

1 005

83

6

699

44,28

2014 k 30.9.
Tabulka č.3

815

38

12

547

45,89

Rok

Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

Recidivisté

2013 k 30.9.

7

21

340

2014 k 30.9.
Tabulka č.4

1

19

312

U sledovaných přestupků byl sběr dat realizován z OOP Karviná 1 a OOP Karviná 7, ale zároveň byly
pro komplexnost začleněny data vyplývající z činnosti Odboru správního Magistrátu města Karviné
(OS MMK), tak také z činnosti Městské policie Karviná (MPK).
PŘESTUPKY CELKEM, VŽDY K 30.9.
Přestupky

PČR Ká-1

PČR Ká-7

OS MMK

MPK

Celkem Karviná

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Rozdíl

§ 47

82

61

21

21

70

37

690

509

863

628

- 235

§ 49

120

127

239

239

257

241

62

26

678

633

- 45

§ 50

645

661

616

650

499

527

349

341

2
109

2 179

+ 70

§ 30

12

14

17

17

5

6

105

68

139

105

- 34

Tabulka č.5
Počet obyvatel

Druh
Proti veřejnému
pořádku

k 30.9.
2014
57.190

Idex na 10 tis. obyvatel

Změna
proti
roku
2013
-855

Proti občanskému
soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Tabulka č.6

4

rok
2014

rok
2013

změna
2013 - 2014

změna
2013 – 2014
(v %)

111,5

150,9

- 41,7

- 27,3

112,4

118,5

- 7,9

- 6,7

386,8

368,7

+ 12,4

+ 3,3

18,2

24,3

-6

- 24,9

Přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb.:





§ 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi)
§ 47 (přestupky proti veřejnému pořádku)
§ 49 (přestupky proti občanskému soužití)
§ 50 (přestupky proti majetku)

Sledované a vyhodnocené parametry naznačují, že v oblasti trestné činnosti došlo k měřitelnému
zlepšení, přičemž zároveň je zaznamenán mírný nárůst objasněnosti skutků a to u obou obvodních
oddělení policie ČR. Jelikož nebyla v daném období provedena analýza latentní kriminality, není zcela
jasné, zda došlo ke skutečnému zlepšení stavu anebo se tato kriminalita stala skrytou a statisticky
nepodchycenou.
V oblasti přestupků je viditelný velmi dobrý vývoj, to se však netýká přestupků dle § 50, tedy přestupků
proti majetku, kde je patrný nárůst a to celoplošně. Zároveň opět není jasné, kolik skutků zůstalo
nenahlášeno, jelikož chybí relevantní hodnoty vyplývající z odborné analýzy a lze se pouze opírat
o mediální výstupy, které přenášejí subjektivní názory občanů statutárního města Karviná. Poměrně
velká část obyvatelstva má vlastní přesvědčení, že všeobecně dochází k nárůstu majetkové trestné
činnosti a zároveň k migraci nepřizpůsobivých občanů do katastru statutárního města Karviná,
což nebylo nikdy měřitelně potvrzeno.

4. Institucionální analýza
Pro koncepci materiálu je nutné identifikovat tzv. zainteresované subjekty, které se podílejí
na aktivitách prevence kriminality a na jejich formách spolupráce na území statutárního města
Karviné. Boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha zainteresovaných organizací
a vzájemnou spoluprací se zvyšuje efektivnost, účinnost i smysluplnost veškerých preventivních
aktivit.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Spolupráce se realizuje formou předávání veškerých informací v oblasti prevence kriminality a další
metodické pomoci.
Statutární město Karviná
Magistrát města Karviné - usnesením Rady města Karviné č. 1485/34 ze dne 04.05.2004, přešla
v měsíci dubnu 2004 agenda prevence kriminality pod městskou policii. Městem je koordinován
program prevence kriminality mezi hnutími a organizacemi působícími na území města. Financuje
projekty, které nejsou dotovány státem, kontroluje správnost a úplnost předkládaných projektů včetně
kontroly a účelovosti použití finančních prostředků. Provádí hodnocení účinnosti projektů a jejich podíl
vlivu na kriminalitu ve městě. V souladu s koordinací je vytvořen plně funkční systém Komunitního
plánování a taktéž je provázán s Programem rozvoje statutárního města Karviná. Dále pak byl
primátorem statutárního města Karviná vyhlášen v roce 2009 program Nulové tolerance, který si klade
za hlavní cíl komplexní zmapování situace, postupné zatraktivnění a kontrola nad sociálně vyloučenou
lokalitou Karviná-Nové Město prostřednictvím vytvořené sítě spolupracujících občanů.
Úsek prevence kriminality Městské policie Karviná je pevně zanesen do Organizačního řádu Městské
policie Karviná, kdy ke dni 01.01.2015 jsou začleněni do úseku prevence kriminality:
-

manažer prevence kriminality
dvě strážnice
dva strážníci okrskáři
strážník protidrogový koordinátor
dva asistenti prevence kriminality
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Při plnění úkolů zadaných a vyplývajících z činnosti prevence kriminality Městské policie Karviná
spolupracuje zejména:
-

Magistrát města Karviné - Velmi dobrá spolupráce se všemi odbory, zejména pak s odborem
sociálním a odborem správním. Odbor sociální je svým oddělením sociálně-právní ochrany dětí
předurčen ke spolupráci, která probíhá na vysoké úrovni a to ve všech směrech, počínaje kontrolou
záškoláctvím dětí, přes práci terénních pracovníků, dále pak koordinuje začleňování romského
etnika, kterou realizuje referent sociálních věcí-sociální pracovník pro romskou problematiku
a dalších sociálně slabých skupin. Odbor správní pak plně spolupracuje při tvorbě a kontrole
statistických veličin nezbytných vytvoření bezpečnostních analýz. Další odbory spolupracují v rámci
potřebného rozsahu.

-

Pracovní skupina prevence kriminality statutárního města Karviná - Rada města Karviné
vydala dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h, zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, usnesení o zřízení Komise bezpečnostní a prevence Rady města Karviné.

-

Policie České republiky (PČR) - spolupodílí se na přípravě programů prevence kriminality.
Aktivně se do prevence zapojují vedoucí obvodních oddělení PČR. Podílí se na poskytování
informací pro vypracování závěrečné zprávy „Vyhodnocení bezpečnostní situace“ za běžný rok.
Analyzují trestnou činnost v lokalitách města pro možnost rozšíření a přemísťování kamerových
bodů stávajícího městského kamerového dohlížejícího systému.

-

Hasičský záchranný sbor (HZS) – spolupodílí se na prevenci kriminality zejména svou účastí
v rámci různých programů se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a zejména jejich bezpečnost.

-

Úřad práce Karviná - spolupráce s úřadem práce stavu zaměstnanosti ve městě spočívá
v předávání informací o stavu zaměstnanosti a některých dalších veličin. Městská policie pak
zpětně poskytuje některá zjištění získaná vlastní činnosti, zejména pak podklady prokazujících
případné zneužíváni sociálních dávek.

-

Probační a mediační služba (PMS) - představuje instituci na poli trestní politiky, jejíž
činnost vychází z propojení trestní politiky a sociální práce. Probační a mediační služba usiluje
o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou
činností a zároveň organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů s důrazem
na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. V rámci Systému včasné
intervence dochází k pravidelným koordinačním jednáním, kdy jsou zúčastněny všechny podstatné
složky.

-

Rozpočtové a příspěvkové organizace města jsou organizace, které svou činností přispívají
ke snižování kriminogenních faktorů za pomocí volnočasových aktivit či jiných činností kde dochází
k rozvoji jedince anebo k uspokojování jeho potřeb. Patří mezi ně:

-

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení - nabízí široké veřejnosti služby v oblasti sportu
a pohybové rekreace. Provozuje některá sportovní zařízení vybudovaná v rámci prevence
kriminality, která jsou plně využívána občany města Karviné.
Sociální služby Karviná – aktivně se zapojují do prevence kriminality. Poskytují široké spektrum
sociálních služeb.
Městský dům kultury - samostatně organizuje přednáškové akce v oblasti patologických jevů,
organizuje zájmovou činnost pro děti v oblasti kultury a společenského vzdělávání.
Technické služby Karviná, a. s. - spolupracují s městkou policií.
Dům děti a mládeže Juventus - každoročně se aktivně zapojuje do programu prevence kriminality
v sociální oblasti ve městě.
Dětský domov Srdce Karviná – zajišťuje výchovu, hmotnou, sociální a zdravotní péči dětem,
které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Spolupracuje s orgány

-
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-

-

-

-

-

-

státní správy a samosprávy v oblasti sociální péče a také s městskou policií.
Občanské sdružení „Akademie J. A. Komenského OÁZA“ - nízkoprahové zařízení, které se
aktivně zapojuje do programu prevence.
Občanské sdružení „Heřmánek“ – dům na půl cesty, poskytují pobytové služby na přechodnou
dobu pro občany od 18 - 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež.
Občanské
sdružení
„Sdružení
Romů
Severní
Moravy“ –
předkládá
projekty
prevence kriminality, které se zaměřují na cílové skupiny romských dětí a mládeže. Přispívá
svými aktivitami a významem v sekundární prevenci ke snížení záškoláctví, drogové
a alkoholické závislosti, gamblérství a v neposlední řadě také k pocitu sounáležitosti k majoritní
společnosti.
Bethel - azylový dům, který pomáhá lidem bez domova objevit, rozšířit a využít vlastních možností
k řešení nepříznivé sociální situace. Pobyt s denním centrem pro ženy i muže, kteří se na trvalou
nebo přechodnou dobu ocitli bez domova.
Charita Český Těšín – do programu prevence kriminality se aktivně zapojuje svými projekty.
Slezská diakonie - pomáhá potřebným lidem v nouzi. Organizuje, zajišťuje a poskytuje
křesťanskou sociální, zdravotní a pastorační péči o staré, osamělé, ohrožené, nemocné, zdravotně
postižené a jinak potřebné. Do programu prevence kriminality se zapojuje realizací několika
projektů.
Mateřské centrum Sluníčko – je určen pro maminky (nebo jiné osoby) na mateřské nebo
rodičovské dovolené. Hlavním cílem je snížit společenské negativní důsledky, které provázejí
mladé rodiny zejména v prvních letech života jejich dětí.
Modrý kříž, o.s. – posláním sdružení je pomáhat závislým nebo ohroženým závislostí
na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách (gamblerství), jejich rodinným
příslušníkům a blízkým osobám. Poskytováním našich služeb chceme napomoci přímo závislým
osobám či jejich blízkým řešit sociální, psychické a zdravotní obtíže, do nichž se dostali v důsledku
užívání návykových látek.

V neposlední řadě pak spolupracují také metodici a preventisté jednotlivých základních a středních
škol.
Z výše uvedeného vyplývá, že statutární město Karviná má rozvinutý systém prevence kriminality, kdy
jednotlivé kroky jsou koordinovány. V roce 2015 bude dále rozvíjen systém komunikace mezi
jednotlivými subjekty, tak aby byla navýšena efektivita různých opatření a zvýšila se jejich adresnost.
Prevencí kriminality městské policie budou nově navrhovány užší pracovní skupiny v rámci jednotlivých
základních a popřípadě středních škol, což by mělo být lépe koordinováno s PČR. Nově bude
od 01.01.2015 začleněn do preventivních opatření protidrogový koordinátor.

5. Úrovně a typy projektů
Při vytváření dílčích projektů a stanovení strategie působení na jednotlivé cílové skupiny je zapotřebí
specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární či terciární úrovni:
primární prevence – zaměřuje se na všechny občany (osvěta, informace)
sekundární prevence – zaměřuje se na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost,
že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. vandalismus,
šikana, záškoláctví apod.)
terciární prevence – soustřeďuje se na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální
prostředí.
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Z hlediska charakteristik preventivních opatření a aktivit je zapotřebí rozlišovat základní typy:
sociální prevence – vytvářejí aktivity zaměřené na změnu nepříznivých
a ekonomických podmínek prostředí, která produkují pachatele trestné činnosti

společenských

situační prevence – jsou to specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují
pravděpodobnost odhalení pachatele a snižují potencionální zisk z trestné činnosti
informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností – jedná se
o informování občanů prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb
o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností.

6. Sestavení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2015
Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2015 je navržen v souladu
s Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2012 – 2015, která byla
schválena na 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 13.03.2012 usnesením č. 287.
Koncepce obsahuje analýzu kriminality (informace o přečinech, zločinech a přestupcích),
sociálně-demografickou analýzu (chudoba, nezaměstnanost) a institucionální analýzu. Současný stav
na poli vývoje kriminality ve statutárním městě Karviná popisuje bezpečnostní analýza. Program
prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2015 je zaměřen na koncepční řešení
bezpečnostní situace a místních problémů spojených s trestnou činností zejména pak v městské části
Karviná-Nové Město, kde jsou zohledněny specifické problémy a strukturovanost výskytu sociálně
patologických jevů. Dále se pak soustřeďuje také na společensky oddělené skupiny, které je nutné
sblížit a zamezit tak vytváření podmínek pro případné šíření xenofobních a protispolečenských
myšlenek. Program prevence kriminality navazuje na dlouholeté zkušenosti získané v dosavadních
programech prevence kriminality na místní úrovni, závěrů učiněných na základě statistických údajů,
tak i zkušeností získaných přímo od občanů a ověřených v praxi. Program prevence kriminality
zohledňuje nutnost dalšího navýšení celoplošné informovanosti občanů, adresnější přístup k lokalitě
Karviná-Nové Město, kdy zavádí nově definované motivační prvky zejména pro děti školního věku tak,
aby se zamezilo odcizování majoritní a minoritní skupiny a vzájemným pochopením obou skupin
nevznikaly případné nevraživosti.
Úsekem prevence kriminality Městské policie Karviná bylo zpracováno a následně předloženo Radě
města Karviné a Zastupitelstvu města Karviné celkem 10 projektů, z toho 4 projekty z oblasti sociální
prevence, 3 projekty z oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou
činností a 3 projekty z oblasti situační prevence. Komisi bezpečnostní a prevence nebyly projekty
předloženy, jelikož v období schvalovacího procesu nebyla tato komise zřízena.
Na realizaci projektů, uvedených pod pořadovými čísly 2, 4, 8 a 9 bude Statutární město Karviná žádat
o poskytnutí státní dotace z Ministerstva vnitra České republiky.
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7. Popis doporučených projektů

P.č.

1.

Realizátor

Městská policie Karviná

Název projektu

Bezpečné léto

Požadovaná
částka
z rozpočtu
města (Kč)

Požadovaná
částka
z MV ČR
(Kč)

Praktickými ukázkami na několika stanovištích
chceme zvýšit informovanost o úrazové prevenci, o
účinných formách ochrany před trestnou činností
cílové skupině, tj. dětem předškolního věku a
mladšího školního věku města Karviné. Hravou
formou je seznámit se zásadami poskytování 1.
pomoci, zvýšit jejich životní dovednosti za své
chování, k bezpečnému trávení volného času
především v době prázdnin.

30.000,--

2.

MMK, Odbor sociální,
oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

Sociálně pedagogický
výcvik pro rodiče s dětmi

11.500,--

3.

Městská policie Karviná

Sebeobrana žen

10.000,--
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Popis projektů

102.000,-

Cílem projektu je pomoci rodinám při řešení
výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění
komunikace a rodinného klimatu. Jednou z
nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a
intervence směřované k výše uvedené problematice
je skupinový výcvik v „bezpečném“ prostředí. Projekt
je zaměřen na nezl. děti a mladistvé z evidence
OSPOD a jejich rodiče.
Projekt,
spočívající
v kurzu
sebeobrany
organizovaném Městskou policií Karviná je určen pro
ženy a dívky ve věku od 18 let z řad široké
veřejnosti. Cílem projektu je praktická sebeobrana
žen a dívek proti nejčastějším způsobům útoku,
zásady bezpečného chování a seznámení se
související právní problematikou.

4.

Městská policie Karviná

Forenzní značení jízdních
kol a invalidních vozíků

34.500,--

5.

Městská policie Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ

40.000,--

6.

Městská policie Karviná

Senioři-bezpečný domov

30.000,--
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98.000,--

Cílem projektu bude označování a registrace jízdních
kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA, což
je nová forenzní metoda značení majetku. Značení
není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé
označené jízdní kolo a invalidní vozík nalepena
příslušná samolepka, která varuje a informuje
potencionální pachatele krádeží. Tímto způsobem
snižuje počet odcizených jízdních kol. Další výhodou
bude snadná identifikace majitele odcizených a
posléze nalezených jízdních kol a invalidních vozíků.
Přínosem pak bude zvýšení pocitu bezpečnosti
občanů, ochrana majetku a snaha o snížení trestné
činnost.
Městská policie Karviná a Policie České republiky
v rámci spolupráce na městském programu prevence
kriminality uskuteční interaktivní besedy pro žáky
základních a mateřských škol v Karviné. Cílem
besed je upozornit děti na nebezpečí, která jich hrozí
venku, ale i doma, na dopravní situaci ve městě,
informovat o nebezpečných místech a posílit znalosti
o dodržování pravidel silničního provozu. Zvýšit
právní a morální vědomí dětí včetně upozornění na
rozdílnost v různých sociálních skupinách tak, aby
nedocházelo k vzájemnému nepochopení a
nevraživosti.
Formou montáže bezpečnostních řetízků na vstupní
dveře, zabezpečení balkonových dveří, pojistek proti
vysazení dveří z pantů a montáží panoramatických
kukátek osobám starším 60-ti let a osobám
zdravotně postiženým. Částečné zajištění a
zabezpečení ochrany uživatelů před neoprávněným
vniknutím nežádoucích osob a jejich páchání trestné
činnosti. Poskytnutí pocitu bezpečí a přispění

7.

Městská policie Karviná

Chráníme seniory

45.000,--

8.

Městská policie Karviná

Rozšíření MKDS

19.700,--

164.000,-

9.

Městská policie Karviná

Asistenti prevence
kriminality

48.320,--

427.000,--
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k ochraně jejich majetku.
Formou přednášek a besed budou senioři
informováni o opatřeních, jak bránit svou osobní
bezpečnost, o možnostech využití moderní techniky
ke své obraně i k ochraně svého majetku. Dozvědí
se, jak se ke své obraně dají využít předměty denní
potřeby. Budou informováni o častých a stále
novějších praktikách podvodníků, dealerů a tzv.
šmejdů. V neposlední řadě se také blíže seznámí se
související právní problematikou a kde a jak hledat
v případě potřeby okamžitou pomoc. Všem
účastníkům besed budou v rámci projektu rozdány
slzotvorné prostředky.
Cílem projektu je montáž dvou statických kamer,
které budou umístěny na Tř. Těreškovové v KarvinéMizerově. Během roku 2015 v této lokalitě dojde
k rekonstrukci kina Centrum a jeho okolí.
Předpokladem je, že zde bude docházet k majetkové
trestné činnosti a ke koncentraci závadových osob.
Pro eliminaci výskytu těchto negativních jevů se
nejvýhodnější
formou boje
nabízí
možnost
vybudování nových kamerových bodů, které by byly
začleněny do stávajícího, již provozovaného systému
Městské policie Karviná.
MPK v rámci zkušeností a pozitivního vyhodnocení
projektu Asistent prevence kriminality (APK) běžícím
již od roku 2010, přijme od 01.01.2015 2 APK do
pracovního poměru na plný pracovní úvazek, kdy
bude požádáno o dotaci v rámci projektu
předloženého MV ČR s cílem snížení nákladovosti
na činnost APK, kteří budou řešit aktuální problémy,
požadavky a potřeby obyvatel. Budou přispívat k
ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dále pak

10.

Městská policie Karviná

Sportem k morálce

30.980,-

Tabulka č.7
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budou vykonávat pochůzkovou činnost v určené
lokalitě s cílem snížení rizika páchání trestné
činnosti,
přestupků
a
zvýšení
bezpečnosti
v lokalitách. Při výkonu práce budou spolupracovat
se strážníky MPK.
Základním cílem programu je sdružit v rámci
sportovních aktivit děti ve věku 9 – 14 let s různým
sociálním zázemím. Za tímto účelem bude probíhat
turnaj, v sociálně vyloučené lokalitě Karviná-Nové
Město, s účastí nejméně 5 družstev. Do nejméně 5
kolového turnaje budou začleněni děti jak z minoritní,
tak i majoritní společnosti. Majorita bude mít možnost
poznat přirozené prostředí minority a ta naopak bude
prostřednictvím sportu motivována ke sblížení se
zásadami života majority. Motivační odměny budou
přidělovány nejen za sportovní výkon, ale především
s důrazem na schopnost akceptovat zásady slušnosti
a morálky s praktickým vysvětlením rozdílného
přístupu k chápání těchto pojmů.

