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Důvodová zpráva
Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2017
Program prevence statutárního města Karviná na rok 2017 (dále jen Program) je navržen v souladu s Koncepcí
prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2016 – 2020, která byla schválena na 13. zasedání
Zastupitelstva města Karviné dne 14. 06. 2016 usnesením č. 377. Program je zaměřen na koncepční a celoplošné
řešení preventivních opatření, s důrazem na minimalizaci vzniku podmínek souvisejících s pácháním trestné
činností. Zohledněna je specifická zatíženost a zvýšená míra společensky nežádoucích jevů v městské části
Karviná-Nové Město. Program klade důraz na co nejširší informovanost všech věkových skupin, realizaci účinných
opatření v oblasti situační prevence a pokračování projektů, jejich úspěšnost se projevila v předchozích letech.
Úsekem prevence kriminality Městské policie Karviná bylo zpracováno a následně předloženo Komisi bezpečnosti
a prevence celkem 11 projektů zařazených do Programu, s finančním požadavkem v celkové výši Kč 300.000,(slovy: Třistatisíc korun českých), přičemž projekt zařazený pod pořadovým číslem 10 (dle tabulky) byl zařazen na
žádost Odboru sociálního Magistrátu města Karviné. Program je sestaven z 3 projektů z oblasti sociální prevence,
4 projektů z oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a 4 projektů
z oblasti situační prevence.
Komise bezpečnosti a prevence na svém zasedání dne 14. 12. 2016 projednala předložené projekty a doporučila
je Radě města Karviné a Zastupitelstvu města Karviné schválit v rámci Programu prevence kriminality statutárního
města Karviné na rok 2017.
Na realizaci projektů, uvedených pod pořadovými čísly 7, 8, 9, 10 a 11, bude Statutární město Karviná žádat
Ministerstvo vnitra České republiky o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v celkové výši Kč
1.276.000,- (slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých).
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Tabulka č. 1 - Seznam doporučených projektů prevence kriminality k realizaci na rok 2017

Poř.č.

Předkládající
subjekt

1.

Městská policie Karviná

Prázdniny bez úrazu

2.

Městská policie Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ

3.

Městská policie Karviná

Senioři – bezpečný domov

4.

Městská policie Karviná

Chráníme seniory

5.

Městská policie Karviná

Sebeobrana žen

6.

Městská policie Karviná

Sportem k morálce

7.

Městská policie Karviná

Asistenti prevence kriminality

8.

Městská policie Karviná

9.

Název projektu

Požadovaná
částka (Kč)
z rozpočtu
města

Požadovaná
částka (Kč)
z MV ČR

35.000,--

45.000,--

20.000,--

20.000,--

10.000,--

29.884,--

58.594,--

522.000,--

Rekonstrukce a rozvoj
MKDS – I. fáze

55.000,--

550.000,--

Městská policie Karviná

Bezpečnostní stojany na
jízdní kola

9.120,--

79.000,--

10.

Městská policie Karviná

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

13.432,--

102.000,--

11.

Městská policie Karviná

Forenzní značení jízdních
kol a invalidních vozíků

3.970,--

23.000,--

300.000,-

1.276.000,-

CELKEM
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1. Úvod
Prevenci kriminality lze v nejobecnějším smyslu chápat jako intervenci realizovanou různými subjekty
na různých stupních, přičemž v zásadě je hlavním účelem zabránit trestné činnosti ještě předtím, než k
ní dojde. Podstatou prevence kriminality je tedy kriminalitě předcházet.
Z trestněprávního hlediska představuje kriminalita souhrn trestných činů vymezených v platném
trestním zákoníku. Dále můžeme na kriminalitu pohlížet ze sociologického pohledu, který je mnohem
širší a který kromě trestné činnosti zahrnuje ve svém pojetí i jednání, která nejsou přímo trestná, ale
jsou společensky škodlivá a nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jedince či celé společnosti.
Mezi zásadní společensky negativní jednání patří zejména alkoholové a drogové závislosti, gamblerství,
záškoláctví, vandalismus, extremismus, interetnické konflikty a další.
Prevence kriminality pak dle jedné z mnoha definic zahrnuje veškerá opatření, vedoucí ke snižování
rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost. Prevence
kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Prosazování práva a trestní sankce jsou v
této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich potenciálně preventivním účinkům.
Hlavními objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory, tedy sociální prostředí a příčiny a
podmínky pro vznik kriminality. Dále se prevence kriminality zaměřuje na potenciální či skutečné
pachatele trestné činnosti a potenciální či skutečné oběti trestných činů.
Záměrem statutárního města Karviná je koordinovat a zabezpečovat oblast prevence kriminality na
svém území a realizovat preventivní politiku prostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční podpory
potřebným preventivním aktivitám. Při tom má zájem spolupracovat se všemi relevantními partnery a
subjekty.

2. Hlavní cíle prevence kriminality na republikové úrovni






Rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality, posilovat spolupráci, kompetence a kapacity
relevantních partnerů, rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti
a veřejného pořádku a opírat se rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky.
Poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny
zvlášť zranitelných obětí a snažit se pomoc a poradenství nadále rozšiřovat a zkvalitňovat.
Při práci s pachateli se zaměřovat na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější
resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.
Uplatňovat komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou
hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).
Reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikovat nové
efektivní přístupy k jejich předcházení.

3. Obecné cíle prevence kriminality statutárního města Karviná











Při řešení bezpečnostní situace a prevence kriminality v rizikových lokalitách uplatňovat
komplexní přístup založený na spolupráci odpovědných partnerů a kombinaci opatření cílených
na příčiny problémů.
Zaměřit se na eliminaci kriminogenních faktorů.
Důsledně uplatňovat program „Koordinovaná bezpečnost“.
Do řešení problémů co nejvíce aktivně zapojovat obyvatele těchto lokalit.
Vzdělávat pracovníky odpovědné za řešení problémů ve specifických problematikách, týkajících
se menšin.
Prohlubovat vzájemnou spolupráci jednotlivých organizací, které působí v preventivní oblasti.
Zajistit pravidelný monitoring drogové scény a v návaznosti na něm zajistit a podporovat
odpovídající kvalifikované služby.
Průběžně snižovat riziko dalšího nárůstu potencionálních uživatelů drog.
Propagovat a medializovat prevenci kriminality – odkazy na webových stránkách, místní tisk,
regionální televize a sociální sítě.
Pokračovat v podpoře a rozvoji stěžejních projektů prevence kriminality.

3

4. Bezpečnostní analýza obce
Ve statutárním městě Karviná jsou dislokována dvě obvodní oddělení Policie ČR. Obvodní oddělení
Policie Karviná 1 (OOP Karviná1) a Obvodní oddělení Policie ČR Karviná 7 (OOP Karviná 7), která mají
územně rozčleněny jednotlivé městské části. OOP Karviná 1 působí na územní v Karviné – Novém
Městě, Fryštátě, Dolech, Darkově a Starém Městě. OOP Karviná 7 působí na území v Karviné-Ráji,
Mizerově, Hranicích a Loukách. Sledované veličiny, ať už se jedná o přečiny, zločiny či přestupky, byly
vyhodnocovány vždy k 30.09. daného roku.

Tabulka č. 1 - Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok
2015 k 30.9.

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

1321

149

9

724

1209
139
9
2016 k 30.9.
Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná

609

Tabulka č. 2 - Pachatelé
Věk 0-14 let

15 -17 let

18 a více let

Recidivisté

6

21

635

438

10
13
720
2016 k 30.9.
Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná

510

Rok
2015 k 30.9.

Tabulka č. 3 – Oběti
Rok
2015 k 30.9.

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65 ti let

136

642

153

130
467
2016 k 30.9.
Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná
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U sledovaných přestupků byl sběr dat realizován ze zdrojů Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná. Zároveň byla pro komplexnost začleněna
data vyplývající z činnosti Odboru správního Magistrátu města Karviné (OS MMK) a z činnosti Městské
policie Karviná (MPK).
Tabulka č. 4 – Přestupky celkem, vždy k 30.9.
PČR

Přestupky

OS MMK

Celkem Karviná

MPK

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Rozdíl

§ 47

102

119

82

172

796

803

980

1094

+ 114

§ 49

361

400

580

637

57

80

998

1117

+ 119

§ 50

986

834

435

742

275

132

1696

1708

+ 12

§ 30

230

335

33

28

176

120

439

483

+ 44

4

Tabulka č. 5 – Přestupky (index / %)
Index na 10 tis.
obyvatel

Počet obyvatel
k 30.9.
2016

Změna
proti
roku
2015

54 703

- 823

Rok
2015

Rok
2016

Změna
2015-2016

Změna
2015-2016
(v %)

Proti veřejnému
pořádku

176,5

200

+ 23,5

+ 11,3

Proti občanskému
soužití

179,7

204,2

+ 24,5

+11,4

Proti majetku

305,4

312,2

+ 6,8

+ 10,2

79

88,3

+ 9,3

+ 11,8

Druh

Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými toxikomániemi
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 prokazují trend posledních let (viz přehled v letech 2010 – 2015
www.policie.cz/soubor/kriminalita-2015-ms-kraj-2-pdf.aspx), kdy v oblasti trestné činnosti došlo k
měřitelnému zlepšení, přičemž zároveň je zaznamenán nárůst objasněnosti skutků (meziročně
o 5,83 %), čemuž odpovídá i navýšení počtu zajištěných pachatelů. Statistické výsledky nekorelují s tzv.
pocitovou bezpečností občanů, kteří především vlivem sociálních sítí nevnímají reálné zlepšení stavu a
mnohdy, bez bližší znalosti problematiky, sdílejí názory a mýty zejména v souvislosti se sociálně
zatíženou lokalitou Karviná-Nové Město, byť se mýty v drtivé většině nezakládají na faktech.
V oblasti přestupků je nárůst spáchaných skutků průměrně o 11,2 %, což se dá také přičítat cílenější a
důslednější represi. 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.
Sledované veličiny jsou zároveň vyhodnocovány nejen v rámci výročních zpráv, ale zároveň také při
pravidelných koordinačních schůzkách vedení MPK s představiteli Policie ČR. Taktéž jsou o stavu
kriminality na území města průběžně informováni členové Komise bezpečnosti a prevence na svých
jednáních.

5. Institucionální analýza
Identifikuje zainteresované subjekty, které se podílejí na aktivitách prevence kriminality a na formách
jejich spolupráce v rámci ČR. Neinvazivní boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů
mnoha zainteresovaných organizací a vzájemnou spoluprací se zvyšuje efektivnost, účinnost
i smysluplnost veškerých preventivních aktivit.
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Systém prevence kriminality
Systém fungování subjektů na poli prevence kriminality byl nastaven již v předchozí Strategii prevence
kriminality v ČR na období 2012 až 2015. Jelikož se osvědčil jako stabilní a efektivní, zůstala jeho
struktura zachována i v aktuálním období pro léta 2016 až 2020. Systém prevence kriminality v ČR tvoří
tyto tři úrovně:

1. resortní/republiková
Zahrnuje vládu ČR, Republikový výbor pro prevenci
kriminality, ministerstva a další instituce. Tato úroveň
zajišťuje zejména: strategický rámec, legislativu,
finanční prostředky

2. krajská
Zahrnuje kraje. Tato úroveň zajišťuje zejména analýzu
území a vytipování problémů, tvorbu koncepce
prevence kriminality na krajské úrovni, financování
projektů, realizace vlastních preventivních aktivit.

3. lokální
Zahrnuje samosprávy měst a obcí. Tato úroveň
zajišťuje zejména lokální analýzu bezpečnostních
problémů a tvorbu plánu prevence kriminality v obci,
realizaci a financování vlastních preventivních opatření.

Statutární město Karviná
Statutární město Karviná financuje prostřednictvím Městské policie Karviná vlastní projekty, které
nejsou dotovány z jiných zdrojů a finančně se spolupodílí na projektech hrazených z cizích zdrojů.
Prostřednictvím orgánů města kontroluje správnost a úplnost předkládaných projektů včetně kontroly a
účelovosti použití finančních prostředků.
Městská Policie Karviná - Usnesením Rady města Karviné přešla v roce 2004 agenda prevence
kriminality pod Městskou policii Karviná. K plnění úkolů v oblasti prevence kriminality byl zřízen Úsek
prevence kriminality Městské policie Karviná, který je pevně zanesen do Organizačního řádu Městské
policie Karviná. Do úseku prevence kriminality jsou začleněni:
-

manažer prevence kriminality
strážník protidrogový koordinátor
strážníci a strážníci okrskáři
asistenti prevence kriminality
asistenti městské policie.
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Úsek prevence zajišťuje lokální analýzu bezpečnostních problémů a tvorbu plánů prevence kriminality.
Vytváří strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality, navrhuje a realizuje preventivní programy,
vytváří a předkládá žádosti o dotační tituly, vyhodnocuje efektivitu provedených opatření, koordinuje
činnosti v oblasti preventivních opatření na lokální úrovni, předkládá a navrhuje další opatření v oblasti
prevence kriminality (např. rozvoj městského kamerového dohlížecího systému, návrhy opatření
v oblasti rizikovosti přechodů pro chodce a další). Při plnění úkolů, zadaných a vyplývajících z činnosti
prevence kriminality, spolupracuje Městská policie Karviná zejména s těmito subjekty:
-

Pracovní skupina prevence kriminality statutárního města Karviná – Rada města Karviné
vydala dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, usnesení o zřízení Komise bezpečnostní a prevence. Komise je poradním orgánem Rady
města Karviné a její členové předkládají radě města a primátorovi návrhy na opatření, týkající se
zajištění bezpečnosti na území města. Komise dále projednává informace a zprávy o stavu zajištění
bezpečnosti zpracované PČR a MPK, navrhuje k nim stanoviska pro radu města, projednává a
předkládá radě města návrhy programů a projektů v oblasti prevence kriminality, sleduje a
vyhodnocuje rozvoj MKDS na území města, jeho vliv na vývoj bezpečnosti a kriminality, vyjadřuje se
k rozmisťování kamer z hlediska potřeb města, podává návrhy stanovisek a opatření radě města,
navrhuje změny a úpravy OZV, týkající se veřejného pořádku (alkohol, prostituce, hluk atd.). Komisi
tvoří 9 členů z řad zástupců politických stran, odborné a laické veřejnosti a zástupců obvodních
oddělení PČR.

-

Magistrát města Karviné – městská policie spolupracuje se všemi odbory magistrátu města,
zejména pak s odborem sociálním a odborem správním. Spolupráce s odborem sociálním, oddělení
sociálněprávní ochrany dětí, spočívá v úzké spolupráci s referenty oddělení při zjištění poznatků
z terénu týkajících se podezření, že děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající
v zanedbávání školní docházky, požívání alkoholu nebo jiných návykových látek, případně se
dopouští protiprávního jednání, nebo je jinak narušen, či ohrožen jejich přirozený vývoj, zdraví, či
život. Oddělení sociálních věcí spolupracuje zejména v oblasti bezdomovectví a problematiky
dalších osob žijících rizikovým způsobem života, osob, kterým hrozí sociální vyloučení, nebo jsou
sociálně vyloučené. Další realizovaná spolupráce je zaměřena na skupinu seniorů, kde se tvoří a
realizují programy a opatření na ochranu této lehce zneužitelné skupiny obyvatelstva (zneužívání
seniorů okolím, ochrana před tzv. „šmejdy,“ apod.). Odbor správní nejen zpracovává oznámení a
podněty podané ze strany městské policie, ale také spolupracuje při návrzích opatření na ochranu
veřejného pořádku (OZV, návrhy na omezující opatření a jiné). Dále spolupracuje přímo na tvorbě
bezpečnostních analýz a strategických materiálů a také se přímo spolupodílí na sestavování
programu prevence na území obce (zástupce odboru je členem Komise bezpečnosti a prevence).

-

Policie České republiky (PČR) – strategický partner spolupodílející se na přípravě programů
prevence kriminality (dvoučlenné zastoupení přímo v Komisi bezpečnosti a prevence). K naplňování
cílů slouží pravidelné součinnostní schůzky představitelů města, městské policie a PČR. Taktéž jsou
realizovány pravidelné schůzky protidrogového koordinátora MPK s příslušníky služby kriminální
policie a vyšetřování PČR. Skupina tisku a prevence Policie ČR se spolupodílí na tvorbě
bezpečnostních analýz, strategických dokumentů a návrhů projektů prevence, zejména v oblasti
situační prevence a informování občanů. V rámci rozšiřování městského kamerového dohlížecího
systému vyhodnocují bezpečnostní rizika v jednotlivých oblastech a předkládají návrhy na umístění
dalších kamerových bodů. Zároveň úzce spolupracují při realizaci vybraných projektů prevence
kriminality.

-

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, centrální požární stanice Karviná (HZS)
– aktivně se spolupodílí na prevenci kriminality zejména svou účastí v rámci různých programů se
zaměřením na volnočasové aktivity dětí a zejména na jejich bezpečnost.
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Karviná (ÚP) – spolupráce s úřadem práce spočívá
především ve vzájemném předávání informací v oblasti boje proti gamblerství a jiným
způsobům zneužívání sociálních dávek, například kontrola provozoven sběrných surovin
(neohlášený vedlejší příjem) a pravidelná systematická kontrola provozoven s výherními hracími
zařízeními. ÚP se pak přímo zapojuje do preventivních aktivit, kdy finančně podporuje projekt
Asistent městské policie. V neposlední řadě poskytuje údaje o stavu zaměstnanosti a další podklady
k tvorbě strategických dokumentů a bezpečnostních analýz.

-

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.
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Systém spolupráce v oblasti prevence kriminality na území statutárního město Karviná je velmi rozvinutý
a zahrnuje mnoho dalších organizací a institucí, které jsou definovány v institucionální analýze uvedené
v Koncepci prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2016 – 2020,
http://www.karvina.cz/file/2028 (str. 25 – 46). V roce 2017 bude dále rozvíjen systém komunikace mezi
jednotlivými subjekty tak, aby byla navyšována efektivita různých opatření a zvýšila se jejich adresnost.

6. 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 zvláště ohrožené skupiny, například mládež, seniory
a další, tzv. rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli
nebo oběťmi trestné činnosti,
terciární prevence – soustřeďuje se na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální
prostředí.

-

Z hlediska charakteristik preventivních opatření a aktivit je zapotřebí rozlišovat základní typy:
-

sociální prevence – realizace aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských
a ekonomických podmínek prostředí, které produkují potencionální pachatele trestné činnosti,

-

situační prevence – vytváří specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti,
zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele a významně snižují, či znemožňují případný 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.

7. Sestavení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2017
Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2017 (dále jen Program prevence
kriminality) je navržen v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020
a v souladu s naplňováním cílů definovaných Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviná
na období 2016 – 2020. Program prevence kriminality je zaměřen na koncepční a celoplošné řešení
bezpečnostní situace se zaměřením na co největší eliminaci místních problémů spojených s trestnou
činností. Zohledněna je specifická zatíženost a zvýšená míra společensky nežádoucích jevů v městské
části Karviná-Nové Město. Program klade důraz na celoplošnou a co nejširší informovanost všech
věkových skupin, kdy takto budou rozvíjeny další informační kanály na elektronické bázi, s cílem
omezení vzniku kriminogenních faktorů z důvodu neznalosti. Program prevence kriminality navazuje jak
na dlouholeté zkušenosti získané v dosavadních programech prevence kriminality na místní úrovni,
závěrů učiněných na základě statistických údajů, tak i na zkušenosti získané přímo od občanů a
ověřených praxí.
Úsekem prevence kriminality Městské policie Karviná bylo zpracováno a následně předloženo Komisi
bezpečnosti a prevence celkem 11 projektů zařazených do Programu prevence kriminality statutárního
města Karviná na rok 2017. Z toho 3 projekty z oblasti sociální prevence, 4 projekty z oblasti informování
občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a 4 projekty z oblasti situační
prevence. Komise bezpečnosti a prevence na svém zasedání dne 14. 12. 2016 (viz Zápis z jednání)
projednala předložené projekty a doporučila Radě města Karviné a Zastupitelstvu města Karviné
schválit v rámci Programu prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2017.
Na realizaci projektů, uvedených pod pořadovými čísly 7, 8, 9,10 a 11, bude Statutární město Karviná
žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu ČR Ministerstvo vnitra České republiky.
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8. Zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence

Zápis z jednání
Komise bezpečnostní a prevence

Datum:

14.12.2016

Místo:

Městská policie Karviná

Přítomní:

E. Matykiewicz, B. Kantor, A. Barák, D. Niemcová , Mgr. J. Sarčák, Mgr.
P. Kijonka, P. Slezák, Ing. W. Stolarzová,

Omluven:

Mgr. R. Krnáč

Zapsala:

Marcela Košíková

Poradu zahájil a řídil předseda komise Eduard Matykiewicz.
Členové Komise bezpečnostní a prevence (dále jen KBaP) schválili následující program
jednání komise.
Program:
1. Schválení projektů prevence kriminality na rok 2017 – P. Slezák
2. Kontrola plnění usnesení, připomínky a náměty

Jednání KBaP:
1. Schválení projektů prevence kriminality na rok 2017


Poř.č.

P. Slezák
 Předložil členům KBaP seznam projektů prevence kriminality (dále
jen PK) na rok 2017.

Předkládající subjekt

Název projektu

Požadovaná
částka (Kč)
z rozpočtu
města

1.

Městská policie
Karviná

Prázdniny bez úrazu

35.000,--

2.

Městská policie
Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ

45.000,--

3.

Městská policie
Karviná

Senioři – bezpečný domov

20.000,--

4.

Městská policie
Karviná

Chráníme seniory

20.000,--

5.

Městská policie
Karviná

Sebeobrana žen

10.000,--

6.

Městská policie
Karviná

Sportem k morálce

29.884,--
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Požadovaná
částka (Kč)
z MV ČR

7.

Městská policie
Karviná

Asistenti prevence
kriminality

58.594,--

522.000,--

8.

Městská policie
Karviná

Rekonstrukce a rozvoj
MKDS – I. fáze

55.000,--

550.000,--

9.

Městská policie
Karviná

Bezpečnostní stojany na
jízdní kola

9.120,--

79.000,--

10.

Městská policie
Karviná

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

13.432,-

102.000,--

11.

Městská policie
Karviná

Forenzní značení jízdních
kol a invalidních vozíků

3.970,--

23.000,--

300.000,-

1.276.000,-

CELKEM


KBaP doporučila výše uvedené projekty PK (viz tabulka) ke
schválení RM a ZM s tím, že na projekty pod pořadovým číslem
7,8,9,10 a 11 bude v lednu 2017 podána žádost o poskytnutí
účelové dotace z MV ČR. Pouze u projektu č. 8 je zvýšené riziko,
že dotace z MV ČR nebude poskytnuta.

2. Kontrola plnění usnesení, připomínky a náměty


3.

E. Matykiewicz
 Informoval o doporučení komise pro RM z minulého jednání KBaP.
Kdy byly rozeslány dopisy na ZŠ a MŠ ohledně přijetí opatření při
zabezpečení vstupu do škol.
 Předal členům KBaP termíny konání komisí v příštím roce (viz
příloha zápisu KBaP).

Náměty a připomínky pro RM
Z jednání komise nevyplynuly žádné další náměty ani připomínky pro KBaP.

Další KBaP se bude konat 18.01.2017
Eduard Matykiewicz
předseda KBaP
Konec zápisu.
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9. Popis doporučených projektů

P.č.

1.

Realizátor

Městská policie Karviná

Název projektu

Prázdniny bez úrazu

Požadovaná
částka
z rozpočtu
města (Kč)

35.000,--

2.

Městská policie Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ

45.000,--

3.

Městská policie Karviná

Senioři-bezpečný domov

20.000,--
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Požadovaná
částka

Popis projektů

z MV ČR (Kč)
Praktickými ukázkami na několika stanovištích IZS a MP
Karviná 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 první pomoci, zvýšit jejich
informovanost o případných rizicích v době trávení
volného času, především pak v období prázdninových
měsíců.
Městská policie Karviná v rámci programu prevence
kriminality uskuteční interaktivní besedy pro žáky MŠ, ZŠ
a SŠ v Karviné. Cílem besed je upozornit účastníky na
nebezpečí, která jich hrozí venku, ale i doma (šikana,
kyberšikana, kontakt s cizími osobami a další), informovat
o nebezpečných místech a posílit znalosti o dodržování
pravidel silničního provozu. Zvýšit právní a morální
vědomí. Vyšší ročníky pak formou pomůcek – tzv. opilé
brýle a jiné, vtáhnout přímou a praktickou ukázkou do
problematiky v oblasti zneužívání návykových látek.
Pomocí montáže bezpečnostních prvků na vstupní a
balkonové dveře (pojistky proti vysazení dveří z pantů,
uzamykatelná klika a montáž panoramatických kukátek)
osobám starším 60-ti let a osobám zdravotně postiženým,
dojde ke zvýšení pocitové bezpečnosti a významnému
přispění k ochraně majetku rizikové skupiny obyvatel.
Jedná se o účinné mechanické zajištění a zabezpečení
ochrany uživatelů před neoprávněným vniknutím
nežádoucích osob a jejich páchání trestné činnosti.

4.

Městská policie Karviná

Chráníme seniory

20.000,--

5.

Městská policie Karviná

Sebeobrana žen

10.000,--

6.

Městská policie Karviná

Sportem k morálce

29.884,--

7.

Městská policie Karviná

Asistenti prevence kriminality

58.594,--
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Formou přednášek, letáků a besed budou senioři
informováni o aktuálních 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.
Podstata projektu, spočívá v realizaci kurzu sebeobrany
organizovaného Městskou policií Karviná. Kurz je určen
pro ženy a dívky ve věku od 18 let z řad široké veřejnosti.
Cílem projektu je nácvik praktické sebeobrany žen a
dívek proti nejčastějším způsobům útoku. Dále také
vysvětlení základních zásad bezpečného chování a
seznámení se související právní problematikou.

522.000,--

Základním cílem programu je přirozené a zdravé
soupeření v rámci sportovních aktivit žáků 8. a 9. tříd
s různým sociálním zázemím. Za tímto účelem bude
probíhat sportovní turnaj, s účastí 5 družstev. Do nejméně
5 kolového turnaje budou začleněni děti jak z minoritní,
tak i majoritní společnosti. Majorita bude mít možnost
poznat přirozené návyky minority a ta naopak bude
prostřednictvím sportu motivována ke sblížení se
zásadami života majority. Motivační odměny budou
přidělovány s důrazem na schopnost akceptovat zásady
slušnosti a morálky s praktickým vysvětlením rozdílného
přístupu k chápání těchto pojmů – sportovní výkon bude
sekundárním hodnotícím prvkem.
Pokračování úspěšného projektu z minulých let, kdy bude
opětovně 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 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 asistenty, jejich činnost
je hrazena z jiných dotačních titulů a zároveň se zapojí do
realizace jednotlivých projektů PK MPK.

8.

Městská policie Karviná

Rekonstrukce a rozvoj MKDS
– fáze I.

55.000,--

550.000,--

9.

Městská policie Karviná

Bezpečnostní stojany na
jízdní kola

9.120,--

79.000,--

10.

Městská policie Karviná

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

13.432,--

102.000,--

11.

Městská policie Karviná

Forenzní značení jízdních kol
a invalidních vozíků

3.970,--

23.000,--

300.000,--

1.276.000,--

CELKEM
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Předmětem projektu je realizace I. fáze rekonstrukce a
rozvoje MKDS v celém stávajícím rozsahu, tedy včetně
přenosových datových cest, uložiště dat a úprav
dohledového pracoviště situovaného v budově MP
Karviná. Za tímto účelem již byla zpracována projektová
dokumentace s celkovou předpokládanou finanční
náročností cca 6.500.000,- Kč.
Cílem projektu je další rozšíření míst k bezpečnému
odstavení jízdních kol o dalších 55 odstavných míst
situovaných do celkem 7 lokalit s vysokou koncentrací a
pohybem obyvatel (sportoviště, kulturní a nákupní
centra). V současné době je možnost takto odložit jízdní
kolo již na 28 místech na území města. Historicky nebyla
od roku 2009 zaznamenána ani jedna krádež jízdního
kola, které bylo řádně uzamčeno v těchto bezpečnostních
stojanech.
Projekt je zaměřen na pomoc rodinám při řešení
výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění
komunikace a funkce rodiny. 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.
Cílem projektu je pokračování v označování a registraci
jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA forenzní metoda značení majetku. Značení není pouhým
okem viditelné, a proto bude na každý označený majetek
nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje
potencionální pachatele krádeží. Tímto způsobem se
snižuje počet odcizených jízdních kol. Další výhodou je
snadná identifikace majitele odcizených a posléze
nalezených jízdních kol a invalidních vozíků.

