MĚSTO

HOLEŠOV

PLÁN PREVENCE
KRIMINALITY

2016 - 2020

Program prevence kriminality města Holešova 2016 - 2020
________________________________________________________________________________________

Obsah:

ÚVOD

…………………………………………………………………………

3

1. PREVENCE KRIMINALITY ………………………………………………….

4

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE – HOLEŠOV

………………………………….

7

3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ………………………………………………….

8

3.1 Právní analýza

………………………………………………………….

8

3.2 Sociálně demografická analýza ………………………………………….

21

3.3 Institucionální analýza

23

………………………………………………….

3.3.1 Jednotlivé složky systému

………………………………….

19

4. SYNTÉZA POZNATKŮ S NÁVRHY A KOMENTÁŘ K BEZPEČNOSTNÍ
ANALÝZE

………………………………………………………………….

4.1 Cíle prevence kriminality v Holešově 2016 – 2020

29

…..…………..

30

5.1 Opatření k naplnění priorit pro rok 2016 – 2020 …..…………………..

31

5. ZÁVĚR

………………………………………………………………………….

2

33

Program prevence kriminality města Holešova 2016 - 2020
________________________________________________________________________________________

ÚVOD
Plán prevence kriminality města Holešova se zaměřuje na koncepční řešení bezpečnostní
situace a místních problémů spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných
protiprávních jednání. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a
vymezení cílových skupin.
Hlavním cílem prevence je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také
zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření, pomocí kterých můžeme
bezpečnostním rizikům předcházet. Představuje souhrn opatření sociální a situační prevence,
včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomocí obětem
trestných činů. Představuje soubor nejrůznějších aktivit zaměřených na odstranění, blokaci či
oslabování příčin kriminality a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě
předcházet, snížit pravděpodobnost vzniku a výskytu trestných činů a redukovat sociálně
patologické jevy. Cíle prevence budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních
aktivit a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti.
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1. PREVENCE KRIMINALITY
Prevence
je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem,
drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí,
ekologickým katastrofám a podobně.
Kriminalita
Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti
za určité období. Můžeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postižitelné jednání, při
kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeže prosté, krádeže
vloupáním, podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postižitelné
jednání, při kterém je převážně za použití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí
újma na zdraví a životě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vražda,
ublížení na zdraví, loupež, vydírání, únos.
Prevence kriminality
Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor
nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními a
soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z
ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o
možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.
Sociální prevence
Zaměřena je na chování případného pachatele trestné činnosti. Představuje aktivity ovlivňující
proces sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a
ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.
•

Primární sociální prevence - jde o aktivity zaměřené na společenské faktory
kriminality, jedná se většinou o systém opatření směřujících k podpoře hodnotového
systému odmítajícího protizákonné jednání, je cílena především na děti, mládež a
rodiče, v obecné rovině tedy na celou společnost, především na dosud kriminálně
nezasaženou část populace (např. prostřednictvím škol). Lze sem zahrnout tedy
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programy na zvyšování právního vědomí, pedagogicko – psychologické poradenství,
rodinné poradenství, podporu volnočasových aktivit…
•

Sekundární sociální prevence - je také orientována na společenské faktory
kriminality a na sociálně patologické jevy. Jedná se o systém rozmanitých, ale úzce
cílených opatření, která jsou zaměřena na konkrétní druh rizikové skupiny v rozlišení
dle věku, míry a druhu ohrožení a teritoria. Je zaměřena na kriminálně rizikové
skupiny, případně oběti kriminality. Jde o nabídku konkrétních programů, které se
vztahují na příslušníky subkultur, komunit, dále služby sociální pomoci (jako krizová
centra, intervence v rodinách), služby a poradenství pro osoby bez domova a péče o
děti a mládež opouštějící ústavní zařízení. Smyslem je

vytvoření nabídky

odpovídající, dostupné a profesionální pomoci těm, kteří jsou bezprostředně ohroženi
problematikou kriminality.
•

Terciární sociální prevence - je taktéž zaměřena na společenské faktory kriminality.
Jedná se o systém resocializačních opatření uplatňovaných jak v průběhu výkonu
trestu, tak po propuštění. Je zaměřena na osoby a skupiny osob, které se již
kriminálních činů dopustily, resp. na lokality, které jsou kriminalitou zasaženy nebo na
osoby, které se staly obětmi trestných činů. Konkrétním programem je např. práce
s pachateli trestné činnosti, kterým byl uložen alternativní trest nebo projekty na
pomoc obětem trestných činů.

Situační prevence
Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na
určitých místech a za určitých okolností, její součástí je rovněž i informovanost veřejnosti o
možnostech ochrany před trestnou činností. Je orientována na omezování kriminogenních
situací a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. Jde např. o zvyšování
informovanosti o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality, o
opatření ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se podílí na boji
s kriminalitou), organizačního charakteru (větší výskyt policistů v ulicích) nebo technické či
fyzické povahy a zhoršení podmínek pro páchání kriminálních deliktů či jejich minimalizaci
(kamerové systémy a zabezpečení objektů).
Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů
Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé
kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové
5
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a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích
a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Pěstováním takovýchto
směrů se lze účinně vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat poznatky k vypracování
preventivních opatření snižujících riziko ohrožení na minimum.
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE - HOLEŠOV
Město Holešov leží na západním okraji Hostýnských vrchů na hranici mezi Hanou a
Valašskem, asi 15 km severovýchodně od Kroměříže a 18 km severně od Zlína. Je tzv.
pověřenou obcí III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem
Mikroregionu Holešovsko. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a
katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy.
Holešov v současnosti s 11 626 obyvateli (počítáno k 1. 1. 2016) a se svou rozlohou 3396
hektarů tvoří přirozené centrum regionu. Tato role je mu dána jak geografickou polohou, tak
i historickým a průmyslovým vývojem.
Koncem

roku 2009 byla

dokončena základní technická a dopravní infrastruktura u

strategické průmyslové zóny Holešov. Tato se řadí k největším realizovaným rozvojovým
plochám v České republice. Její celková rozloha činí 280 ha a od roku 2010 se postupně
obsazuje jednotlivými podniky.
Holešov je zároveň historicky významné město s mnoha pamětihodnostmi, které v poslední
době buď již prošly, nebo procházejí rekonstrukcí. Jako například zámek s rozlehlou zahradou
a oborou, židovský hřbitov, Šachova synagoga, kostel Nanebevzetí Panny Marie apod. Také
proto se zde v posledních letech zvyšují počty turistů.
Pro město Holešov je důležité i školství v čele s Vyšší policejní školou a Střední policejní
školou MV v Holešově. Dále pak Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Odborné učiliště a
Základní škola praktická Holešov, I. II. a III. základní škola.
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3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
Bezpečnostní analýza města Holešov je rozdělena do tří částí
• právní analýza – vývojové trendy trestné činnosti a přestupky
• sociálně demografická analýza – vývoj nezaměstnanosti, počty vyplacených
sociálních dávek, vyloučené lokality na území města
•

institucionální analýza – zaměřuje se na činnost subjektů (orgánů státní správy,
samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucích působících
v oblasti sociální a situační prevence)

3.1 Právní analýza
Trestné činy za rok 2014 – 2015 a meziroční srovnání a index v přepočtu na 10 tis. obyvatel..

Kriminalita (přečiny i zločiny)
Tab. č. 1 Kriminalita (přečiny, zločiny)

Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

Trestné činy
Index na 10 tis.
obyvatel

2014

253

21

6

98

218.27

2015

229

17

3

82

196.97

Zdroj: PČR ÚO Kroměříž (komplexní statistika). Počítáno k 31.12.2014 a k 31.12.2015

V oblasti přečinů a zločinů sledovaných v letech 2014 a 2015 sleduje PČR celkový pokles o
24 případů. U všech položek uvedených v tabulce sledujeme mírný pokles. U násilné trestné
činnosti o 4 případy, mravnostní 3 případy a majetkové trestné činnosti o 16 případů.
Pachatelé
Tab. č. 2 Pachatelé

Rok

Věk 0-14 let

15-17 let

18 a více let

Recidivisté

2014

1

4

55

31

2015

1

3

52

33

Zdroj: PČR ÚO Kroměříž (komplexní statistika)

Ze struktury uvedených pachatelů zjišťujeme, že výraznější rozdíl je pouze u pachatelů nad
18 let a to pokles o 3 pachatele oproti roku 2014. U recidivistů nárůst o dva pachatele, osoby
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mladistvé pokles o jednoho pachatele. V dlouhodobém měřítku sledujeme pozvolný pokles
v počtu pachatelů trestné činnosti. Pouze u recidivistů mírný nárůst.
Oběti
Tab. č. 3 Oběti

Rok

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65ti let

2014

8

39

5

2015

6

29

4

Zdroj: PČR UO Kroměříž (komplexní statistika)

U obětí trestných činů pozorujeme oproti roku 2014 pokles dětských obětí a to o dva případy.
Ženy se v roce 2015 staly obětmi ve 29 případech, což je o 10 případů méně jak v roce 2014.
U osob starších 65ti let zjišťujeme pokles o jeden případ.

Vybrané druhy přestupků
Tab. č. 4 Vybrané druhy přestupků

Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

Druh

k
31.12.2015

Změna
proti
roku
2014

rok
2014

k
31.12.2015

změna
14 -15

rok
2014

rok
2015

změna
14 – 15
(index)

změna
14 – 15
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

11626

+35

184

142

-42

158.74

122.14

-36.6

-22.83
%

Proti
občanskému
soužití

11626

+35

208

241

+33

179.44

207.29

+27.85

+15.87
%

Proti majetku

11626

+35

305

277

-28

263.13

238.25

-24.88

-9.18
%

Na úseku
ochrany před
alkoholismem
a jinými
toxikomaniemy

11626

+35

154

65

-89

132.86

55.90

-76.96

-57.79
%

Zdroj: PČR UO Kroměříž (komplexní statistika), MěÚ Holešov, MP Holešov
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Tabulka obsahuje celkový počet přestupků řešených Městskou policií Holešov, Policií České
republiky na území města Holešov a komisí k projednávání přestupků při MěÚ Holešov.
V roce 2015 došlo k výraznému poklesu přestupků ve veřejném pořádku a to o 22.83%. Toto
můžeme přičíst i zvýšené pochůzkové činnosti strážníků a policistů se zaměřením na
dodržování veřejného pořádku v parcích v nočních hodinách a před nočními kluby a také
rozšířením městského kamerového dohlížecího systému. Totéž platí u přestupků na úseku
ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi, kde vidíme výrazný pokles a to o celých
57.79 %! Dále sledujeme proti roku 2014 pokles přestupků proti majetku o 9.18%. Výraznější
nárůst je u přestupků proti občanskému soužití a to o 15.87 %.

Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období
leden až listopad roku 2014
Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována
pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden až
listopad 2014.
V průběhu uvedeného období roku 2014 nedošlo k žádným hromadným narušením veřejného
pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíž bezpečnostní situace
zůstala stabilizovaná. V současnosti největší akcí na teritoriu OOP Holešov bylo pořádání
„Holešovské Regaty“ ve dnech 20. a 21. 6. 2014. I přes velmi vysoký počet návštěvníků, v
pátek cca 10.000 a v sobotu cca 14.000, nedošlo k žádným problémům při dodržování
veřejného pořádku, ani přes vysoký počet návštěvníků, nebyl zaznamenán trestný čin. Dále
policisté zajišťovali besip, kde v úzké spolupráci s MP Holešov a pořadateli zajistili
bezproblémové parkování a rozjezd návštěvníků.
Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost, kdy nás nejvíce trápí
krádeže měděných okapových svodů, železných roštů a železa vůbec, kdy se zejména jedná o
krádeže z nezajištěných zahrad a volných prostranství.
V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 229 trestných činů,
z toho bylo 158 případů objasněno, tj. 69,00 % případů, kdy byl zjištěn pachatel, v struktuře
páchaných trestných činů převládá majetková trestná činnost 62 případů a násilná 21 případů.
10
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Mezi ostatních trestné činy patří například neplacení výživného, řízení motorových vozidel
s hladinou alkoholu v krvi vyšší něž 1 °/oo ., dále trestné činy jako maření výkonu úředního
rozhodnutí.
Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno 540 blokových pokut, z toho
516 v dopravě. Bylo zjištěno 102 (21 TČ) podnapilých řidičů a 2 řidiči pod vlivem drog.
V uvedeném období bylo ze strany policistů našeho oddělení omezeno na osobní svobodě
celkem 42 osob, kdy 12 osob bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici
Kroměřížské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v žádném
případě použít zbraň a v 30 případech policisté použili donucovací prostředky, při kterých
nedošlo ke zranění osob.
Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněž na velmi dobré úrovni. S velitelem MP se
setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme
společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodržování zákazu
prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při využití
kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při
pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí.
Spolupráce našeho oddělení s Městským úřadem Holešov a jeho jednotlivými odbory je na
velmi dobré úrovni, kdy nebyly zjištěny žádné vážnější potíže při řešení problémů.
Na obchvatu města Holešova došlo v letošním roce ke 2 DN se zraněním (1 x lehké, 1 x
středně těžké).
Těšíme se na další spolupráci.
npor. Mgr. Jan Novák
vedoucí OO PČR Holešov
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Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období
leden až listopad roku 2015
Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována
pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden až
listopad 2015.
V průběhu uvedeného období roku 2015 nedošlo k žádným hromadným narušením veřejného
pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíž bezpečnostní situace
zůstala stabilizovaná.
Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost. Aktivity organizovaného
zločinu nebyly zaznamenány, rovněž nebyly zjištěny žádné závažné poznatky k finanční
kriminalitě a jiným závažným trestným činům páchaných organizovanými skupinami.
V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 225 trestných činů,
kdy objasněnost dosáhla hranice 65,33 %, tj. zjištěno 147 pachatelů. Za stejné období
loňského roku, bylo spácháno 225 trestných činů, z čehož je patrno že v letošním roce nedošlo
ke zvýšení nápadu trestné činnosti. Podařilo se zjistit pachatele u dvou sérií vloupání do domů
a firem. Oba tito pachatelé už nejsou na svobodě. Jen tito dva pachatelé provedli vloupání do
více jak deseti rodinných domů a firem. V teritoriu Holešovska bylo odcizeno v tomto období
celkem osm vozidel, z tohoto pak čtyři zn. Škoda. Dále bylo v rámci našeho OOP zadrženo 14
řidičů pod vlivem alkoholu, proti kterým bylo vedeno trestní řízení a zjištěno Maření výkonu
rozhodnutí – zákazu činnosti řízení MV v 6 případech. Ve spolupráci s oddělením
hospodářské kriminality byly objasněny a zdokladovány rozsáhlé úvěrové podvody. I když se
nejednalo o vysoké částky, počet spoluobviněných bylo přes třicet. Jednalo se převáženě o
nepravdivé údaje na smlouvách při koupi zboží na splátky.
Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno přes 1220 blokových pokut
v dopravě (tyto blokové pokuty jsou v součtu se službou dopravní policie, udělené v teritoriu
našeho oddělení). Bylo zjištěno 47 podnapilých řidičů, 2 řidiči byli pod vlivem drog. Dále
bylo zjištěno a šetřeno 145 přestupků proti majetku a 127 proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití. V uvedeném období bylo ze strany našeho oddělení omezeno na osobní
svobodě celkem 56 osob, 7 osoby bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou
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stanici Kroměřížské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v žádném
případě použít zbraň a v 16 případech policisté použili donucovací prostředky, při kterých
nedošlo ke zranění osob.
Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněž na dobré úrovni. S velitelem MP se
setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme
společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodržování zákazu
prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při využití
kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při
pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí.
Těšíme se na další spolupráci.
npor. Mgr. Jan Novák
vedoucí OO PČR Holešov

Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2014
Zřízení MP, sídlo, kontakty
Městská policie Holešov byla zřízena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů a to přijetím obecně závazné vyhlášky č. 1/1993, která nabyla
účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Název organizační složky města: Městská policie Holešov
Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, Holešov (zámek Holešov)
telefon: 573 521 111, mobil - 606 686 395
e-mail: mp@holesov.cz
web: http://mp.holesov.cz/
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Personální oblast
Počet zaměstnanců města zařazených do městské policie

19

z toho strážníků

13

z toho čekatelů

0

z toho ostatních zaměstnanců

6

Věková struktura čekatelů a strážníků + jejich věkový průměr

13

21 - 30

0

31 - 40

8

41 - 50

4

51 - 60

1

61 a více

0

celkový věkový průměr

41

Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků

13

vyučen

1

střední s maturitou

10

vyšší odborné

1

vysokoškolské

1

Služební kynologie
služební psi s platným osvědčením PČR

2

záchytné kotce provoz Tučapská (3x kotec, 1x voliéra)

14

ANO
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Přehled činností Městské policie
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

1051

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

297

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

288

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

69

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

131

z toho přestupků proti občanskému soužití

17

z toho přestupků proti majetku

85

z toho ostatních

164

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným
orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

433
372

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

11

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

0

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

10

z toho přestupků proti občanskému soužití

2

z toho přestupků proti majetku

10

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

z toho ostatních

28

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
oznámených příslušným orgánům

1

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání

0

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích

0

z toho ostatních

1

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

18

15

Program prevence kriminality města Holešova 2016 - 2020
________________________________________________________________________________________

Počet fyzických útoků na strážníky

0

Počet použití služební zbraně strážníkem

0

z toho oprávněně

0

z toho neoprávněně

0

Další údaje k činnosti městské policie
Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku
Nepřetržitý provoz městské policie

11592
ANO

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii

0

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii

0

Nadále platné veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle § 3a z. o obecní policii s
obcemi Rymice a Zahnašovice

2

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

108

Provozování pultu centralizované ochrany

ANO

Počet střežených objektů

25

Provozování Městského kamerového a dohlížecího systému

ANO

Počet kamer se záznamem

8

Počet kamer bez záznamu

10

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

0

Počet osob převezených do záchytné stanice

13

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

6

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

6

Počet nalezených odcizených vozidel

0

Počet odchycených zvířat

46

Preventivní akce + přednášky

11
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Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2015
Zřízení MP, sídlo, kontakty
Městská policie Holešov byla zřízena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů a to přijetím obecně závazné vyhlášky č. 1/1993, která nabyla
účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Název organizační složky města: Městská policie Holešov
Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, Holešov (zámek Holešov)
telefon: 573 521 111, mobil - 606 686 395
e-mail: mp@holesov.cz
web: http://mp.holesov.cz/
Personální oblast
Počet zaměstnanců města zařazených do městské policie

21

z toho strážníků

12

z toho čekatelů

0

z toho ostatních zaměstnanců

9

Věková struktura čekatelů a strážníků + jejich věkový průměr

12

21 - 30

2

31 - 40

5

41 - 50

5

51 - 60

0

61 a více

0

celkový věkový průměr

37
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Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků

12

vyučen

0

střední s maturitou

10

vyšší odborné

1

vysokoškolské

1

Služební kynologie
služební psi s platným osvědčením PČR

1

záchytné kotce provoz Tučapská (3x kotec, 1x voliéra)

ANO

Stabilizace MP na počtu 12 strážníků, všichni splňují vzdělání. Výkon služby byl v průběhu
roku 2015 doplněn o tři asistenty prevence kriminality. Jejich zařazení se osvědčilo (PVT –
objekt MěÚ – ÚP, Charita, odbor soc. věcí a zdravotnictví, posílení přechodů, výkon v okolí
škol, parků, problémových lokalit, v sedárně pro osoby bez přístřeší…)

Přehled činností Městské policie
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení a domluvou

1181

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

383

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

574

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

7

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

52

z toho přestupků proti občanskému soužití

14

z toho přestupků proti majetku

99

z toho ostatních

52
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným
orgánům

349

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

285

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

8

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

6

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

6

z toho přestupků proti občanskému soužití

9

z toho přestupků proti majetku

12

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

z toho ostatních

23

Celkový počet všech zpracovaných přestupků 1530. Překvapivý byl pokles zjištěných
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi z 69 přestupků za
rok 2014 na 13 přestupků za rok 2015.

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
0
oznámených příslušným orgánům
z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání

0

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích

0

z toho ostatních

1

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
12
oznámených Policii ČR
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Počet fyzických útoků na strážníky

0

Počet použití služební zbraně strážníkem

0

z toho oprávněně

0

z toho neoprávněně

0

Další údaje k činnosti městské policie
Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku
Nepřetržitý provoz městské policie

11592
ANO

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii s obcemi
Jankovice a Žeranovice (souhlas ZlK)

2

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii

0

Nadále platné veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle § 3a z. o obecní policii s
obcemi Rymice a Zahnašovice

2

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

123

Provozování pultu centralizované ochrany

ANO

Počet střežených objektů

25

Provozování Městského kamerového a dohlížecího systému

ANO

Počet kamer se záznamem

17

Počet kamer bez záznamu

10

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

2

Počet osob převezených do záchytné stanice

19

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

1

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

5

Počet nalezených odcizených vozidel

2

Počet odchycených zvířat

58

Preventivní akce + přednášky

21
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V roce 2015 byl rozšířen kamerový systém ve městě. Postupné dokončení digitalizace je
plánováno v průběhu roku 2016. V současné době MP využívá 11 digitálních kamer a 2
mobilní digitální kamery. Pro dokončení kamerového systému se podařilo získat prostředky
(dotaci) z projektu Program prevence kriminality MV ČR.
Zajištění provozu nové služby města Holešova „Sedárna pro osoby bez přístřeší“.
MP evidovala větší počet osob převezených do PAZS a řešených přestupků s vlivem alkoholu
(sociální situace).
Evidován značný nárůst odchycených zvířat – zejména psů. Většinu zvířat se loni podařilo
vrátit svému majiteli, případně najít náhradního (adoptivního) pečovatele. Pouze jeden pes
musel být umístěn do útulku v Kroměříži. Při řešení těchto událostí prokázaly službu sociální
sítě (stránka záchytných kotců na Facebooku) a web, díky kterým bylo možné informovat
veřejnost o zatoulaných/odložených zvířatech a situaci rychle řešit.
V roce 2015 bylo Městskou policií Holešov zpracováno celkem 2730 událostí – mimo
události výše vyjmenované se jednalo o další preventivní a bezpečnostní kontroly, vyřízení
žádostí, podání zpráv, doručení písemností, provedených asistencí apod. MP se podílela na
zajištění dalších neevidovaných činností jako například preventivní kontrolní činnost,
bezpečnostní opatření při zajištění velkých i menších akcí (Regata, Drásal, Gulášfest...),
spolupráce s MěÚ Holešov, se zřizovanými příspěvkovými organizacemi a dalšími
organizacemi města, občany, spolky, podnikatelskými subjekty apod.
Velmi si ceníme úzké spolupráce s obvodním oddělením PČR v Holešově, která je na vysoké
úrovni ve všech zajišťovaných oblastech činnosti MP a PČR, za což patří velké poděkování
vedoucímu OOP panu npor. Mgr. Janu Novákovi.

3.2 Sociálně demografická analýza
Ve městě Holešově a jeho místních částech (Dobrotice, Tučapy, Žopy, Količín) žije
k 1. 1. 2016 celkem 11626 obyvatel, k 1. 1. 2015 to bylo 11591 obyvatel. To je nárůst o
0,30%. Avšak celkový vývoj v počtu obyvatel za posledních deset let má tendenci klesající.
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Počtem obyvatel 342,3 na 1 km čtvereční se řadí mezi obvody s nadprůměrnou hustotou
osídlení.

Nezaměstnanost
Oproti roku 2014 zaznamenáváme v roce 2015 výrazný pokles v podílu nezaměstnanosti a to
ze 7.2% na 5.6% (viz. tabulka č.5) .
Tab. č. 5 Nezaměstnanost 2014, 2015

Rok

Počet obyvatel

Počet uchazečů

Podíl
nezaměstnanosti (%)

Index na
10 tis. obyvatel

2014

11 591

1069

7.2

922.2

2015

11 626

846

5.6

726.8

Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Holešov

Vyplacené sociální dávky
Skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením lze charakterizovat nedostatečným
finančním zabezpečením, pokrývajícím životní náklady. Z části je možné tuto životní situaci
řešit dávkami sociální péče. Osoba/rodina pobírající sociální dávky není de facto schopna
vytvářet finanční rezervy a je ohrožena sociálním vyloučením.
Tab. č. 6 Vyplacené sociální dávky 2014, 2015

2014

2015

Index na

Index na

Meziroční

10 tis.

10 tis.

srovnání

obyvatel

obyvatel

(2014)

(2015)

Vyplaceno dávek

51 186

49 461

- 1726

44160

42543

V celkové výši Kč

161 838 601,-

156 454 291,-

- 5 384 310

139 624 364

134 572 760

Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Holešov

Z dostupných dat můžeme vyčíst, že v roce 2015 je pokles vyplacených dávek o 1.726 než
v roce 2014 a vyplaceno na dávkách bylo o 5.384.310 Kč méně jak v roce 2014.
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Sociálně vyloučené lokality
Na území města Holešova vznikla v roce 2010 jedna sociálně vyloučená lokalita. Jedná se o
územně vyloučenou lokalitu na ulici Bořenovská, kde bylo postaveno 16 malometrážních,
nízkonákladových bytů - domků, tzv. montovaného kontejnerového typu. K tomuto řešení
bylo přistoupeno po té, co většina zde umístěných obyvatel bydlela v ulici Školní, kde žili
v domcích nevyhovujících k bydlení, určených k demolici. K 31. 12. 2015 je zde hlášeno 36
obyvatel, ale v praxi je tento počet daleko vyšší v závislosti na krátkodobém či dlouhodobém
pobytu nepřihlášených rodinných příslušníků a známých těchto obyvatel, kteří migrují
z okolních měst a Slovenska. Bydlení je určeno pro nízkopříjmové rodiny a neplatiče.
Největší podíl obyvatel v této lokalitě patří k romské národnostní menšině.

3.3 Institucionální analýza
Aktivity přispívající k prevenci kriminality jsou zpravidla vytvářeny organizacemi státní
správy, samosprávy a neziskovými organizacemi. Vedle přímého restriktivního vlivu na
kriminalitu ze strany Policie ČR a Městské policie přispívají k prevenci kriminality zejména
školy a školská zařízení. Další preventivní charakter mají volnočasová zařízení, ať už jde o
sportovní nebo kulturní vyžití. Nezbytné k prevenci kriminality jsou taktéž organizace
poskytující sociální služby a to svým kontaktem s lidmi ohroženými sociální exkluzí.
3.3.1 Jednotlivé složky systému
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Určitým mezičlánkem mezi městem Holešov a těmito organizacemi případně jinými státními
orgány je schválená "Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality" (schválena Radou města
2. 12. 2013 ve složení: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města, PaedDr. Zdeněk Janalík,
radní města Holešova, MUDr. Lenku Dúbravčíkovou, zastupitelku města Holešova, npor.
Jana Nováka, velitele OO Policie ČR Holešov, plk. Mgr. Andreje Rohála, Ph.D., pracovníka
Vyšší a Střední policejní školy MV Holešov, Mgr. Jiřího Nesázela, pracovníka odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov a Bc. Romana Zálešáka, zástupce strážníka
pověřeného řízením městské policie Holešov a manažera prevence kriminality). Tato komise
jejíž členové jsou vrcholnými pracovníky různých institucí je poradním orgánem Rady města
Holešova a její hlavní náplní je koordinace preventivních

aktivit a stanovení strategie

bezpečnosti prevence kriminality na území města a jeho místních částí.
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Kromě této specificky sestavené komise se bezpečnostní situací ve městě zaobírají i další
komise, tedy poradní orgány Rady města; jedná se o komisi pro řešení drogové problematiky,
komisi dopravy a životního prostředí, komisi pro občanská sdružení, komisy školskou a také
pro právní ochranu dětí.
Drobnou kriminalitou ve městě se zabývá přestupková komise města Holešova. Zde podávají
oznámení o přestupcích některé organizace jako Policie ČR, Městská policie aj., avšak
oznámení o přestupku zde může podat i kterýkoli občan. Prevencí kriminality se také zabývá
odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Holešov, kde pracuje romský poradce. Jeho
úkolem je vstupovat do kontaktu s romskými rodinami i jednotlivci v jejich přirozeném
prostředí s cílem poznat subjektivní podmínky jejich sociální existence. Dále Charita Holešov,
Charita Kroměříž a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách – Argo.
Manažer prevence kriminality
Odpovídá za koordinaci preventivních aktivit v rámci města Holešov. Průběžně mapuje
bezpečnostní situaci ve městě, zjišťuje potřeby prevence, tyto vyhodnocuje a předkládá
návrhy na řešení. Spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, s ostatními
odbory městského úřadu a dalšími subjekty ve městě, které působí v oblasti prevence
kriminality. V rámci Koncepce prevence kriminality města tvoří roční programy a zpracovává
dílčí projekty, kterými se město uchází o poskytnutí státní dotace a zajišťuje jejich realizaci a
konečné vyhodnocení.
Městská policie Holešov
Městská policie byla Zastupitelstvem města ustanovena v roce 1993 a je asi nejdůležitější
institucí v oblasti prevence kriminality ve městě. V současnosti slouží dvanáct strážníků a
devět ostatních zaměstnanců (stav k 1. 1. 2016). Přímo nebo nepřímo se svou činností účastní
na tvorbě a realizaci projektů prevence. Z výčtu činností lze jmenovat aktivity v situační a
sociální prevenci, tak i aktivity v informacích pro občany či výchovu a osvětu.
V oblasti situační prevence je to především provoz městského kamerového dohlížecího
systému (MKDS). Tento vzhledem k zastarávání prochází postupnou digitalizací, umožňující
kvalitnější a efektivnější práci. Dále probíhá rozšiřování kamerových bodů do vytipovaných
problémových lokalit (v roce 2015 v rámci Koncepce prevence kriminality čerpána státní
dotace na rozšíření MKDS o tři pevné kamerové body a jeden mobilní kamerový bod).
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V dalších oblastech prevence se jedná o spolupráce se školami a volnočasovými středisky při
dopravně-bezpečnostních akcích, v rámci osvěty před kriminalitou i s dalšími organizacemi
apod. Každoročně je městská policie spolupořadatelem akcí zaměřených především na
předškolní a školní mládež, včetně zájemců z řad obyvatel. Jedná se o akci "Na kole jen
s přilbou", "Kyselý citron" akce s dětmi zaměřená na prevenci při překračování povolené
rychlosti projíždějících vozidel v obci, zájmový kroužek pro děti školního věku "Mladý
policista", Den bez aut, den Policie, apod.
Vznik a provoz "sedárny". Zařízení pro přenocování osob bez přístřeší v zimním období.
Osoby zde mají možnost přečkat noc v zimním nepříznivém počasí, k dispozici sociální
zařízení, teplá polévka a čaj.
Mezi každodenní činnost patří dohled na přechodech pro chodce a preventivní kontroly
zaparkovaných vozidel a odložených jízdních kol. Podobně se aktivně zapojuje do
bezpečnostních akcí řízených Policií ČR, spolupodílí se na zajištění řady kulturních,
společenských a sportovních akcí atd.
Obvodní oddělení Policie ČR
V rámci prevence kriminality se obvodní oddělení Police ČR Holešov zapojuje do zajištění
preventivních akcí, spolupracuje při zajišťování rozsáhlejších kulturních, společenských
a sportovních akcí a úzce spolupracuje s Městskou policií Holešov.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov
Prevence kriminality na VPŠ a SPŠ MV v Holešově má dlouholetou tradici, která vyplývá ze
samotného zaměření školy (vzdělávání žáků v oboru bezpečnostně právním) a jejím postavení
v systému vzdělávání, jako rezortní školy Ministerstva vnitra ČR.
Snahou všech pedagogů je zapojit samotné žáky do primární prevence, jelikož aktivní účast
všech žáků v preventivních akcích je považována za nejlepší způsob eliminace rizikových
faktorů a nežádoucího chování.
Tradičně škola v oblasti prevence spolupracuje s Městským úřadem Holešov a se školami a
institucemi v rámci Zlínského kraje V roce 2012 udělil hejtman Zlínského kraje pamětní
medaili VPŠ a SPŠ MV v Holešově za kvalitní prevenci rizikového chování. Škola se umístila
na 1. místě v rámci středních škol Zlínského kraje při evaluaci preventivních aktivit.
(zdroj: www.spshol.cz)
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Středisko volného času Všetuly - TyMy
Jedná se o školské výchovné zařízení, určená pro výchovu mimo školní vyučování. Jeho
poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především však ve
výchově k užitečnému trávení volného času. Středisko pracuje celoročně v pracovní dny i o
sobotách, nedělích a svátcích. Nedílnou součástí je také prázdninová činnost, která má
charakter rekreační, nebo je odborně zaměřena na některou zájmovou oblast.
Nabídka je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku a
jejich rodičům a dalším zájemcům. SVČ pracuje i s ohroženími sociálními skupinami,
integrace handicapovaných osob, zapojení dětí ze sociálně slabých rodin či "rodin ohrožených
sociálním vyloučením", s dětmi ze speciálních škol (Praktické školy Holešov) apod. Plní také
úkoly v sociální prevenci a v protidrogové politice, zapojuje se do komunitního plánování
města a spolupořádají dopravně-bezpečnostní akce ("Den bez úrazu", "Na kole jen s přilbou",
"Besip", aj.).
Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů.
Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se zaměřuje na konkrétní
rizikové skupiny. SVČ provozuje i kroužky či programy zaměřené na práci s romskými dětmi.
Cílem je pomoci dětem při zvládání školních povinností, vytvářet a upevňovat u nich
pozitivní sociální návyky a učit je smysluplnému využívání volného času, např. výtvarná a
hudební výchova či nejrůznější pohybové hry. Tímto se také snaží navázat spolupráci s rodiči
a vytvořit tak dostatečně podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí v rodinách.
Podobně je také důležitá enviromentální výchova a podpora zdravého životního stylu. V této
oblasti například vzniklo i ekocentrum v hájence zámeckého parku, které vyvíjí činnost ve
spolupráci s turistickým oddílem TOM medvědí stopa a MKS Holešov.

Pedagogicko - psychologická poradna Holešov
Je odborné pracoviště zaměřené na poskytování psychosociálních služeb formou poradenství
pro děti a mládež ve věku od tří let a jejich rodiny. Pomáhá řešit výukové a výchovné
problémy děti a mládeže, pomáhá při adaptačních obtížích, profesionální orientaci žáků,
poskytuje individuální a skupinovou poradenskou péči, konzultace s psychologem, speciálním
pedagogem. Poskytuje i krizovou intervenci, složité případy řeší ve spolupráci s jinými
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institucemi a orgány. Pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení zajišťuje
odborné pedagogicko-psychologické služby.
Pracovník poradny zpravidla metodička preventivních aktivit provádí diagnostiku vztahu
třídních kolektivů, zjišťuje sociální klima škol a tříd. Dle požadavku škol dělá besedy pro
pedagogy a rodiče. Poradna má již několik let akreditované vzdělávací programy v oblasti
prevence i zdravého životního stylu a vývojových poruch učení. Pracovníci organizují
semináře a kurzy k těmto tématům.
Charita Holešov
Hlavní činnost Charity Holešov spočívá provozování charitní ošetřovatelské služby, charitní
pečovatelské služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahový klub
Coolna a v neposlední řadě půjčovny kompenzačních pomůcek.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s
dětmi z Holešova a mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci,
rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Služba je
poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením
nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. (zdroj: www.holesov.charita.cz/sas)
Nízkoprahový klub Coolna
Poslání Nízkoprahového klubu Coolna je aktivně pomoci dětem a mládeži, kteří se ocitli v
nepříznivé sociální situaci a jsou jí ovlivněni a ohroženi. Součástí tohoto poslání je
zároveň prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují jak dané
uživatele, tak okolní prostředí a společnost. Každý uživatel se potýká s volbou, jak vyplnit
svůj volný čas, který častokrát tvoří většinu jeho dne. Služba je určena dětem a mládeži ve
věku od 6 do 26 let, kteří Zažívají nepříznivou sociální situaci (konfliktní společenské situace,
obtížné životní události, omezující životní podmínky, Žijí v sociálně vyloučených komunitách
či se jedná o děti a mládež z etnických menšin Vztahují se k nim konkrétní doplňkové
charakteristiky (nemožnost se zapojit do klasických volnočasových aktivit, vyhýbání se
standardním formám institucionalizované pomoci a péče, potencionální uživatelé dávají
přednost neproduktivnímu trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají
životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, apod.). (zdroj: www.holesov.charita.cz/coolna/)
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Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Podobně jako VPŠ a SPŠ MV Holešov i Gymnázium L. Jaroše Holešov se v rámci primární
prevence zapojuje do školení studentů - peer aktivistů. Jde také o výcvik se zaměřením na
osobnost, komunikaci, prevenci sociálně patologických jevů a zdravý životní styl. Lektoři
pracují na základních a středních školách ve spolupráci s pracovníky pedagogickopsychologické poradny Holešov.
Městské kulturní středisko
Prostory Městského kulturního střediska (MKS) Holešov jsou využívány ke konání kulturně
společenských akcí. Pro mládež je určen především zámek, kde se ve sklepních prostorách
nachází New Drive Club (hudební klub), zde probíhají různé hudební, divadelní i alternativní
pořady. Další prostory zámku jsou určeny pro rozšíření kulturní a společenské nabídky pro
občany města i jeho okolí. MKS nabízí možnost realizace v různých tvůrčích činnostech
(divadelní soubory Divadlo 6. května Holešov, Divadlo Hvizd), pro výtvarníky Městskou
galerii či prostory v Kavárně Central aj.
Další organizace
Na území města působí desítky sportovních a zájmových (neziskových) organizací. Ve
sportovních aktivitách jsou to vedle velkých klubů (Tělovýchovná jednota, Sokol, Sportovní
klub policie, Orel, ale také jiné: fotbal, tenis, házená, florbal, sálový fotbal, minigolf), které
dávají prostor k využití volného času stovkám zájemců i střední a malé kluby a sportovní
zařízení, kde najdou uplatnění další stovky zájemců.
Ze zájmových organizací, které aktivně působí v oblasti volného času jsou to např. Základní
umělecká škola, Junák, Pionýr, šachové oddíly, včelaři, turisti, kynologický klub a desítky
dalších.
Město Holešov každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu statisícové částky na podporu
činnosti, vybavení a provozní náklady těchto organizací. Účinnou pomocí je také poskytnutí
prostor pro vlastní činnost některým menším, ale aktivním spolkům (Mateřské centrum
Srdíčko, klub důchodců, klub zdravotně postižených aj.). Bez této pomoci, pro mnohé
existenční, by se celé spektrum nabídky volnočasových aktivit značně zúžilo, což by se jistě
výrazným způsobem projevilo v širším slova smyslu ve zhoršení bezpečnostního klimatu
města Holešova okolí.

28

Program prevence kriminality města Holešova 2016 - 2020
________________________________________________________________________________________

4. SYNTÉZA POZNATKŮ S NÁVRHY ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘ
K BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE
Na základě provedené analýzy města Holešov, ve spolupráci se zainteresovanými odborníky a
skupinou prevence kriminality v Holešově byly klasifikovány tyto základní problémy
v oblasti kriminality.
• majetková trestná činnost
• občanské soužití
• narušování veřejného pořádku
• problematika alkoholismu a jiné toxikomanie
Z výše uvedeného vyplývá, že Holešov je stále nejvíce zatížen majetkovou trestnou činností,
dále sledujeme výrazný nárůst v počtu případů proti občanskému soužití, pokles v počtu
případů narušování veřejného pořádku a pokles v případech problematiky alkoholismu a jiné
toxikomanie. Největší podíl z vytýčených problémů je páchán tzv. pouliční kriminalitou.
SWOT analýza uvádí nejvýznamnější silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby bezpečnostní
situace v Holešově.
Tab. č. 7 SWOT analýza

Silné stránky
−
−
−
−
−
−
−
−

Slabé stránky
−
−

přítomnost MP, PČR
skupina prevence kriminality
zřízení služební kynologie MP Holešov
městský kamerový dohlížecí systém
sportoviště pro veřejnost
volnočasové středisko
realizace preventivních programů
vznik „sedárny“

−
−
−

Příležitosti
−
−
−
−
−
−
−

nedostatek kamerových bodů
nedostatečné osvětlení některých parků,
parkovišť, veřejných ploch
sociálně vyloučená lokalita
problémové děti a mládež
sociální a finanční negramotnost, zadlužování

Ohrožení
−
−

program prevence kriminality a realizace
dílčích projektů
rozšíření kamerových bodů MKDS
zvýšení právního povědomí občanů (včetně
dětí, seniorů)
tvorba a financování projektů z PK
podpora další spolupráce MP a PČR
další profesní vzdělávání strážníků MP
využití spolupráce s médii v oblasti právního
vědomí a v souvislosti s řešením aktuálních
problémů

−
−
−
−
−
−
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administrativa spojená se žádostmi o dotace
zvyšující se počet problémové mládeže
s nezájmem o začlenění do sociální
společnosti
zvyšující se zadluženost rodin a jedinců
rozvíjející se rasová nesnášenlivost
zvyšující se počet sociálně slabých rodin
nedostatek finančních prostředků na PK
(limitováno rozpočtem města)
lhostejnost občanů k páchané trestné činnosti
konzumní způsob života
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4.1 Cíle prevence kriminality v Holešově 2016 - 2020
Strategickým cílem programu je regulace výskytu sociálně patologických jevů ve městě a
nejbližším regionu a zvyšování nejen pocitu bezpečnosti občanů, ale i celkovou eliminaci
kriminálních činů a přestupků. Program vychází z obecných zkušeností zainteresovaných
složek programu prevence kriminality města Holešova s tím, že jen represí se problematika
kriminality nevyřeší. Kriminalitě a sociální patologii je lépe předcházet, protože represivních
opatření jsou v konečném důsledku dražší a pro obyvatele zatěžující a deprimující.
Priority prevence kriminality v Holešově
1. Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni postavený na
spolupráci orgánů místní samosprávy, státní správy, policie a zainteresovaných
subjektů z občanského sektoru angažujících se v oblasti prevence kriminality a
oblasti sociální patologie ve městě.
2. Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě, zvyšování pocitu bezpečí občanů a
tipování a odhalování rizikových lokalit.
3. Prevence výskytu rizikových projevů chování u dětí a mládeže.
4. Prevence výskytu rizikových projevů chování u seniorů a osob se zdravotním
postižením.
5. Primární protidrogová prevence zaměřená na předcházení experimentování s
drogami u dosud nezasažené populace.
6. Medializace preventivních aktivit a informační působení na formování postojů
veřejnosti k vlastní bezpečnosti a veřejnému pořádku.
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4.2 Opatření k naplnění priorit pro rok 2016 – 2020
Priorita č. 1

Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni postavený
na spolupráci orgánů místní samosprávy, státní správy, policie a
zainteresovaných subjektů z občanského sektoru angažujících se
v oblasti prevence kriminality a oblasti sociální patologie ve
městě.
Podporované 1.1 Pravidelný sběr dat Městské policie, policie ČR a městského
projekty
úřadu k bezpečnostní analýze města Holešova
1.2
1.3
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, Městská policie, policie ČR, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova
realizace

Priorita č. 2

Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě, zvyšování pocitu
bezpečí občanů, tipování a odhalování rizikových lokalit
Podporované 2.1 Dodigitalizování městského kamerového dohlížecího
projekty
systému
2.2 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
2.3
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, Městská policie, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova
realizace

Priorita č. 3
Prevence výskytu rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Podporované 3.1 Dopravní výchova – bezpečně do školy a ze školy
projekty
3.2 Bezpečně na ulici a na hřišti
3.2 Podpora kroužku „Mladý policista“
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, Městská policie, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova
realizace
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Priorita č. 4

Prevence výskytu rizikových projevů chování u seniorů a osob se
zdravotním postižením.
Podporované 4.1 Seminář bezpečného chování pro seniory a osoby se
projekty
zdravotním postižením
4.2
4.3
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, Městská policie, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova
realizace

Priorita č. 5

Primární protidrogová prevence zaměřená na předcházení
experimentování s drogami u dosud nezasažené populace.
Podporované 5.1 Přednáška pro školy „Drogám NE!“
projekty
5.2
5.3
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova
realizace

Priorita č. 6

Medializace preventivních aktivit a informační působení na
formování postojů veřejnosti k vlastní bezpečnosti a veřejnému
pořádku
Podporované 6.1 Podpora a rozvoj internetových stránek PK umístěných na
projekty
webu Městské policie Holešov
6.2 Informační brožury a letáky o bezpečném chování
v nebezpečných situacích
6.3 Medializace preventivních opatření a doporučení
prostřednictvím místního periodika
Termín
Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2016 realizace
2020
Odpovídá
Město Holešov, manažer PK
Způsob
Rozpočet města Holešova, dotace MVČR
realizace
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5. ZÁVĚR
Plán prevence kriminality města Holešov na léta 2016 – 2020 je druhým koncepčním
materiálem zpracovaným pro problematiku prevence kriminality. Plán je výchozím
podkladem pro tvorbu dalších navazujících koncepčních materiálů (priorit) řešících oblast
prevence kriminality na úrovni obce. Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu
realizovat preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci
kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality.
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