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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 
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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 11 502 obyvateli (počítáno k 01.01.2022) 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 stále 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 2020 – 2021 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 

2020 171 13 2 61 148.02 

2021 183 33 2 58 159.10 

Zdroj: PČR ÚO Kroměříž (komplexní statistika). Počítáno k 31.12.2020 a k 31.12.2021 

 

V oblasti  přečinů a zločinů sledovaných v letech 2021 a 2022 sleduje PČR celkový nárůst o 

12 případů. U mravnostní trestné činnosti sledujeme stejný počet případů. U majetkové pokles 

o 3 případy. U násilné trestné činnosti sledujeme mezi léty 2020 až 2021 prudký nárůst o 20 

případů. 
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Vybrané druhy přestupků 

 
Tab. č. 2   Vybrané druhy přestupků 

 Počet obyvatel Přestupky – abs. počet Index na 10 tis. obyvatel  

Druh 
rok 

2021 

Změna 

proti 

roku 

2020 

rok 

2020  

rok 

2021 

změna  

20 -21 

rok 

2020 

rok 

2021 

změna 

20 – 21 

(index)  

změna 

20 – 21 

(%)  

Proti 

veřejnému 

pořádku 

11502 -50 23 22 -1 19,90 19,04 -0,86 -4,3 % 

Proti 

občanskému 

soužití 

11502 -50 175 253 +78 151,48 219,96 +68,48 
+30,8 

% 

Proti majetku 11502 -50 161 161 0 139,36 139,97 +0,61 0 % 

Na úseku 

ochrany před 

alkoholismem 

a jinými 

toxikomániemy 

11502 -50 59 60 +1 51,07 52,16 +1,09 +1,7 % 

Zdroj: PČR UO Kroměříž (komplexní statistika), MěÚ Holešov, MP Holešov 

 

 

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 2021 došlo k zanedbatelnému poklesu přestupků ve veřejném pořádku a to o 4,3%. 

Totéž platí u přestupků na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi, kde 

vidíme mírný nárůst a to o 1,7 %. Dále sledujeme stejný počet přestupků proti majetku, pouze 

index v přepočtu na 10 tis. obyvatel nám ukazuje nárůst o 0,61 a to vzhledem k tomu, že se 

oproti roku 2020 snížil počet obyvatel o 50 osob. Nejvýraznější nárůst je u přestupků proti 

občanskému soužití a to o 30.8 %.  
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Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov 

(leden až prosinec roku 2020) 
 

 

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 prosinec 2020. 

Asi největší událostí loňského roku bylo šíření epidemie COVID – 19 a s tím spojené 

vyhlášení nouzového stavu od března roku 2020 s malou přestávkou až do současnosti. Policii 

ČR tedy přibyla další významná povinnost, která se týkala kontroly dodržování přijatých 

opatření a nařízení vlády. Přestože v rámci České republiky došlo k poklesu nápadu trestné 

činnosti, což je spojováno s nouzovým stavem a vyšší trestní sazbou u vybraných trestných 

činů, tak v teritoriu OOP Holešov došlo naopak k nárůstu trestné činnosti a to o 8 %. 

Za uvedené období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 171 

trestných činů, kdy hranice objasněnosti dosáhla 69,59 %. V loňském roce to bylo za stejné 

období 158 trestných činů při objasněnosti 72,78 %. Meziročně tedy došlo k mírnému poklesu 

objasněnosti při vyšším nápadu trestné činnosti. Stále se však daří držet procento objasněnosti 

trestných činů kolem 70,00%, což je i v rámci celé České republiky jeden z nejlepších 

výsledků. 

I přesto, že v souvislosti s epidemií COVID-19 byl od března roku 2020 vyhlášen 

nouzový stav a za spáchání určitých trestných činů (například krádež) hrozí vyšší trestní 

sazba, došlo k výraznému nárůstu majetkové trestné činnosti. Zatímco v roce 2019 jsme 

evidovali 43 majetkových trestných činů s objasněností 44,19 %, v roce 2020 to bylo 61 

majetkových trestných činů při objasněnosti 63,93 %. K výraznému nárůstu došlo zejména u 

vloupání do motorových vozidel, objektů firem, restaurací či jiných soukromých provozoven. 

Policistům OOP Holešov se ve spolupráci s Městskou policií Holešov a Službou kriminální 

policie Kroměříž dařilo po dlouhé a namáhavé práci většinu těchto pachatelů dopadnout a 

následně postavit před soud. Je také nutno zmínit, že výrazným pomocníkem při objasňování 

trestné činnosti je kamerový a dohlížecí systém Města Holešova, ke kterému mají policisté 

OOP Holešov okamžitý přístup a mohou tedy ihned operativně reagovat na veškerá přijatá 

oznámení a jít tzv. po horké stopě. 
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Na úseku boje proti majetkové kriminalitě je pro policii velmi náročné dohledávat 

pachatele těchto skutků, kdy se z pohledu policie jedná o intenzivní, dlouhodobou a 

nákladnou činnost v rámci trestního řízení. Je proto nutné občany stále nabádat 

k zodpovědnosti a důslednosti při zabezpečení svého majetku a dále je nutné, aby občané 

nebyli lhostejní ke svému okolí a ke svým spoluobčanům. Případné poznatky k protiprávnímu 

jednání je možné předávat policii na linku 158, přímo na služebně OOP Holešov, ul. 

Palackého čp. 501, tel. č.: 974675721, mobil: 724 074419, či e-mailu: km. 

oop.holesov.podatelna@pcr.cz. 

Za uplynulé období bylo našimi policisty v rámci dohledu na bezpečnost silničního 

provozu uděleno 739 blokových pokut za porušení pravidel silničního provozu (1 169 v roce 

2019), a současně bylo našimi policisty zjištěno 59 řidičů pod vlivem alkoholu (48 x 

přestupek, 11 x trestný čin),  10 řidičů pod vlivem jiné návykové látky ( 5 x přestupek, 5 x 

trestný čin) - nejčastěji se jedná o pervitin a kanabis. Dále bylo zjištěno a šetřeno 122 

přestupků proti majetku, 3 přestupky proti veřejnému pořádku a 64 přestupků proti 

občanskému soužití. V průběhu uvedeného období bylo ze strany našeho oddělení omezeno 

na osobní svobodě celkem 8 osob, z toho bylo 6 osob dodáno k vystřízlivění na protialkoholní 

záchytnou stanici Kroměřížské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení 

nemuseli v žádném z těchto případů použít  služební zbraň, v několika případech policisté 

použili donucovací prostředky, při kterých nedošlo ke zranění osob.  

V říjnu byla úspěšně ukončena  ostraha areálu muničních skladů v obci Vlachovice – 

Vrbětice, kterou policie prováděla od roku 2014. Pro policii se jednalo o náročnou a 

zodpovědnou činnost, při níž policisté pracovali na ploše 10 km2. Při ohledání prvního 

epicentra pyrotechnici nalezli 4345 kusů munice a 1,95 kg trhaviny. V rámci ohledání 

druhého epicentra bylo nalezeno 8 916 kusů munice a 3,5 kg trhaviny. Řízenou likvidací 

v tzv. trhacích jámách bylo zničeno 400 kusů dělostřelecké munice a 4 598 iniciátorů. 

Celkově pyrotechnici zničili více než 18 000 kusů munice a jen pyrotechnická služba v areálu 

za 6 let odpracovala 12 243 pracovních směn o průměrné délce 12 – 14 hodin. 

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě je v ČR stále vyhlášen 1. stupeň ohrožení 

terorismem. Tento stupeň občana při běžném způsobu života nijak neovlivní, avšak pro policii 

to znamená zvýšená preventivní opatření zejména se zaměřením na tzv. měkké cíle, což jsou 

místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.                                                                                           
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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, 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.  

             Zpracoval:                                                                   Schválil: 

                 npor. Bc. Jan Bukovjan                                               npor. Mgr. Jan Novák 

                      vedoucí OO PČR Holešov 

 

 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov 

(leden až prosinec 2021) 
 

 

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 prosinec 2021. 

 

Stejně jako rok 2020, tak i rok 2021 byl ve znamení boje proti šíření epidemie COVID 

– 19. Povinností Policie ČR bylo stále dbát na dodržování veškerých nařízení a opatření vlády 

ČR a Ministerstva zdravotnictví. Dodržování a provádění kontrol mezi občany bylo  z velké 

části od spoluobčanů vnímáno  kladně, kdy však s přibývající délkou a častými změnami 

vládních nařízení se v poslední době již setkáváme s více negativními reakcemi ze strany 

občanů a odmítači dodržování těchto vládních nařízení a nařízeními ministerstva 

zdravotnictví. Byla zřízena informační linka a to 1221, která je k dispozici každý den od 

08:00 hod. do 19:00 hod. kde spoluobčané se dozvědí veškeré potřebné informace k COVID 

19. Protože v rámci České republiky došlo k poklesu nápadu trestné činnosti, což je 

spojováno s nouzovým stavem a vyšší trestní sazbou u vybraných trestných činů, tak v 

teritoriu OOP Holešov došlo opět, tak jako v roce minulém k nárůstu trestné činnosti. 
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Za rok 2021 bylo na celém teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 183 trestných činů, 

kdy u 134 byl zjištěn pachatel, úspěšnost OO PČR Holešov při dopadení pachatele lze 

vyjádřit jako 73,22 %. Objasněnost za Územní odbor PČR Kroměříž (okres Kroměříž) činila 

za rok 2021 celkem 70,64 %, kdy bylo spácháno 1141 trestných činů a ve Zlínském kraji, 

který se skládá z Územního odboru Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín bylo Policií 

ČR objasněno 67,90 % z celkem 4734 trestných činů, které Policie ČR za rok 2021 šetřila. 

Krajské ředitelství Policie ČR Zlínského kraje tak mělo v celorepublikovém měřítku vůbec 

nejvyšší objasněnost spáchaných trestných činů ze všech 14 krajských ředitelství Policie ČR a 

obhájila tak prvenství z roku 2020.  

V našem služebním teritoriu se stále opakují případy krádeží vloupáním. Napadenými 

objekty jsou především garáže, rodinné domy, kůlny, pracovní stroje, firemní sklady 

a podobně. V loňském roce jsme ve větší míře řešili krádeže vloupáním do zaparkovaných 

motorových vozidel. Z výše jmenovaných důvodů vyplývá, že je třeba občany upozornit na 

důležitost prevence a předcházení těmto krizovým situacím, které ve většině případů končí 

odcizením či škodou na majetku. Důležitou součástí prevence je zamykání domů, dvorů, vrat, 

zaparkovaných vozidel a to nejen v noci, ale i přes den, a také v případě přítomnosti v domě. 

Dále také není vhodné v zaparkovaných vozidlech nechávat na viditelných místech žádné 

věci. Je důležité, aby občané nebyli lhostejní a všímali si pohybu cizích - podezřelých osob po 

obci.  

Stále větší zastoupení v policejních statistikách má trestná činnost páchaná na 

internetu. Jedná se zejména o podvodné jednání při zakoupení zboží na nejrůznějších 

inzertních portálech a stránkách neprověřených internetových obchodů, kdy po zaplacení 

zboží není kupujícímu toto doručeno. V posledních týdnech se objevují také podvody cílené 

na uživatele sociální sítě Facebook. Zde podvodníci využívají toho, že někteří uživatelé mají 

až příliš otevřené své profily, z kterých si kdokoliv může stáhnout fotografie a další osobní 

informace. Následně si založí profil s identickým či velmi podobným jménem a profilovou 

fotografií z původního originálního účtu. Poté se snaží kontaktovat přátele spřízněné 

s profilem, ze kterého byla fotografie stažena. Nepozorní uživatelé si takový profil přidají do 

přátel, protože znají člověka daného jména i jeho profilovou fotografii. Útočníci se následně 

pokouší získat čísla mobilních telefonů od přátel originálního profilu, kteří se nechali 

nachytat, a na tyto zasílají ověřovací SMS zprávy s PIN kódem pro různé M-platby. Tyto 

SMS zprávy s kódem poté žádají od „přátel“ přeposlat pod různými záminkami, například, že 
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jde o nějakou soutěž a podobně. Lidé by tedy v žádném případě neměli nikomu přeposílat 

příchozí SMS zprávu s PIN kódem, která jim byla doručena na jejich mobilní telefon. Tuto 

skutečnost ostatně sami operátoři přímo v oněch potvrzovacích SMS zprávách sdělují.    

Vzhledem k tomu, že na úseku boje proti majetkové kriminalitě je pro policii velmi 

náročné dohledávat pachatele těchto skutků, kdy se z pohledu policie jedná o intenzivní, 

dlouhodobou a nákladnou činnost v rámci trestního řízení. Je proto nutné občany stále 

nabádat k zodpovědnosti a důslednosti při zabezpečení svého majetku, obezřetnosti při 

sdělování platebních údajů ke kartám a k účtům a dále je nutné, aby občané nebyli lhostejní 

ke svému okolí a ke svým spoluobčanům. Případné poznatky k protiprávnímu jednání je 

možné předávat policii na linku 158, přímo na služebně OOP Holešov, ul. Palackého čp. 

501, tel. č.: 974675721, mobil: 724 074419, či e-mailu: km. oop.holesov.evidence@pcr.cz. 

Dalším problémem, který dlouhodobě vnímáme je tzv. sprejerství, které se nám na 

Holešovsku poměrně dost rozrostlo. Pachatelé těchto skutků jsou taktéž velmi obtížně 

odhalováni, kdy pokud nejsou chyceni přímo při činu, je těžké jim skutek prokázat. 

Sprejování je prováděno zejména v nočních hodinách, kdy kamerové záznamy jsou nekvalitní 

a ztotožnit pachatele na základě videozáznamu téměř nelze, zejména pokud také přihlédneme 

k tomu, že tyto osoby mají nejrůznější pokrývky hlavy a kapuce. Přesto se nám daří i na tomto 

úseku evidovat úspěchy a to zejména díky dlouhodobé kvalitní operativní činnosti. Několik 

osob se nám již podařilo postavit před soud a následně byli nuceni tito sprejeři uhradit 

vzniklou škodu. 

Co se týká dalšího vyhodnocení činnosti, bylo za uplynulé období našimi policisty v rámci 

dohledu na bezpečnost silničního provozu uděleno 597 blokových pokut za porušení pravidel 

silničního provozu (629 v roce 2020), a současně bylo našimi policisty zjištěno 67 řidičů pod 

vlivem alkoholu (50 x přestupek, 17 x trestný čin), 14 řidičů pod vlivem jiné návykové 

látky ( 7 x přestupek, 7 x trestný čin) - nejčastěji se jedná o pervitin a kanabis. Dále bylo 

zjištěno a šetřeno 131 přestupků proti majetku a 2 přestupky proti veřejnému pořádku a 

107 přestupků proti občanskému soužití. V průběhu uvedeného období bylo ze strany 

našeho oddělení omezeno na osobní svobodě celkem 11 osob, z toho bylo 5 osob dodáno 

k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Kroměřížské nemocnice a.s.  
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Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v žádném z těchto případů použít 

služební zbraň, v několika případech policisté použili donucovací prostředky, při kterých 

nedošlo ke zranění osob.  

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě je  v ČR nyní stále vyhlášen 1. stupeň 

ohrožení terorismem. Tento stupeň občana při běžném způsobu života nijak neovlivní, avšak 

pro policii to znamená zvýšená preventivní opatření zejména se zaměřením na tzv.  „měkké 

cíle“, což jsou místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným 

útokům. 

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, 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.  

 

             Zpracoval:                                                                     Schválil: 

                 npor. Bc. Jan Bukovjan                                               npor. Mgr. Jan Novák 

                     vedoucí OO PČR Holešov 
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Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2020 

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 17 

z toho strážníků 12 

z toho čekatelů 0 

z toho ostatních zaměstnanců 5 

 

Věková struktura čekatelů a strážníků + jejich věkový průměr 12 

21 - 30 2 

31 - 40 2 

41 - 50 6 

51 - 60 2 

61 a více 0 

celkový věkový průměr 41 

 

 

 

mailto:mp@holesov.cz
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Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků 12 

vyučen 0 

střední s maturitou 8 

vyšší odborné 2 

vysokoškolské 2 

Služební kynologie  

služební psi s platným osvědčením PČR 1 

záchytné kotce provoz Bořenovská ulice (3x kotec, 1x voliéra) ANO 

 

Přehled činností Městské policie  

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě 898 

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

216 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 571 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 4 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 5 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 

z toho přestupků proti majetku 12 

z toho ostatních 90 

 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným 
orgánům 

62 

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

5 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 2 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 2 

z toho přestupků proti občanskému soužití 2 

z toho přestupků proti majetku 1 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 

z toho ostatních 50 
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Celkový počet přestupků, řešených na místě domluvou 266 

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

196 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 10 

z toho přestupků proti občanskému soužití 1 

z toho přestupků proti majetku 1 

z toho ostatních 56 

 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu  
oznámených Policii ČR 

7 

 

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 11552 

Nepřetržitý provoz městské policie  ANO 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii 9 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii 0 

Počet všech oznámení na MP (telefonická, osobní, elektronická apod.) 961 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR 148 

Provozování pultu centralizované ochrany ANO 

Počet střežených objektů 24 

Provozování Městského kamerového a dohlížecího systému ANO 

Počet kamer se záznamem  36 

Počet kamer bez záznamu 0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 15 
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Počet osob převezených do záchytné stanice 16 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 4 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 99 

Preventivní akce + přednášky 0 

 

* 

Městský kamerový dohlížecí systém 

- Vybudováno nové dohledové pracoviště MKDS s novým technickým zabezpečením a 

novým video monitorovacím řešením pro bezpečnost a optimalizaci procesů zn. Geutebrück 

(zakoupení vlastního softwaru povede i k úspoře finančních prostředků – doposud nájemní 

smlouva na pronájem softwaru od společnosti NetRex s.r.o. – v roce 2020 nevýhodné 

navýšení nájemní částky) 

- Z důvodu nového technického zabezpečení uzavřena nová servisní smlouva (úspora 

finančních prostředků a zajištění nepřetržitého servisu MKDS i formou vzdáleného přístupu) 

- 14ks otočných digitálních kamer 

- 11ks statických digitálních kamer   

- 4ks mobilních digitálních kamer 

- 8ks osobní ip kamery strážníků  

- 2ks oboustranné vozidlové kamery (nové) 

- 7ks analogových statických kamer (zámek) 

 

Pult centrální ochrany – Jablonet PRO 

- monitorovací software společnosti JABLONET PRO 

- střeženo elektronicky 24 objektů v majetku města 

- soukromé objekty nepřipojeny 

- přijato 1015 poplachů 

- výjezd hlídky na místo v 463 případech 

- důvod poplachu – v 95% případů technická závada, nebo selhání lidského faktoru 

zajištění pravidelných revizí a servisů 
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Záchytné kotce 

- 3ks záchytné kotce + 1ks voliéra 

- v roce 2020 odchyceno celkem 99 zvířat, zejména psů 

- z celkového počtu 1 pes předán do útulku Čápka v Kroměříži 

- všichni ostatní předáni majitelům příp. náhradním pečovatelům 

provádění pravidelné údržby kotců 

 

Prevence kriminality – ostatní činnost 

Přednášky + preventivní akce: 

- PŘEDNÁŠKY – vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny 

- akce na dodržování zák.č. 379/2005 Sb. – 14x 

- akce se zaměřením na nález infekčního materiálu – 4x   

- akce cyklisté (viditelnost + alkohol) – probíhá nepřetržitě 

- pravidelná informovanost i za využití sociálních sítí 

- v rámci prevence úzká spolupráce s PČR, odbory MěÚ, dalšími organizacemi, firmami 

a zejména občany 

- ostatní cílená preventivní kontrolní činnost (např. pravidelné kontroly zahrádkářských 

kolonií, chat, volný pohyb psů, bezpečně do školy apod.) 

- bezpečnostní opatření v rámci všech kulturních, společenských a sportovních akcí, 

které byly pořádány  

- Asistenti prevence kriminality – nadále výkon  objekt MěÚ Masarykova + Tovární – 

ÚP, Charita, odbor soc. věcí a zdravotnictví, posílení přechodů  

- Akce letní zahrádky a předzahrádky – zejména v letních měsících provedeno cca 350 

evidovaných kontrol zahrádek a předzahrádek restaurací, hospod a dalších provozoven 

z důvodu dodržování provozní doby a dále problémových lokalit (hřiště, parky) 
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COVID 19 

- MP od prvopočátku nouzového stavu aktivní 

- spolupráce při zajištění materiálu na výrobu a následná pomoc s distribucí ušitých roušek 

- koordinace provozu MěÚ Holešov 

- koordinace a součinnost při zajištění výkonu služby s Policií ČR, KŘP ZlK, Územní odbor 

Kroměříž, Obvodním oddělením policie Holešov 

- sídlo MP centrem distribuce ochranných pomůcek pro zdravotní a sociální služby (převzato 

a následně distribuováno několik desítek tisíc ochranných pomůcek) 

- aktivní dohled nad dodržováním nařízení ministerstva zdravotnictví a vlády ČR (zjištěno 

711 porušení nařízení, z větší části postačily domluvy, v jiných případech řešeno pokutou 

příkazem na místě) 

- COVID 19 a výkon služby – onemocnění se nevyhnulo ani MP, nejproblematičtější 

byly měsíce březen, duben, listopad a prosinec (v každém z těchto měsíců byli po dobu 14 

dnů nejméně 3 strážníci a jeden operátor MKDS a PCO v karanténě, nebo přímo postiženi 

onemocněním). Plný výkon služby byl vždy zajištěn ostatními strážníky MP a operátory 

MKDS a PCO 

 

 

S ohledem na širokou škálu činností městské policie je vybavení strážníků po technické 

stránce na profesionální úrovni, výrazně podporuje aktivní práci strážníků a posiluje kontrolní 

mechanismy činnosti hlídek. Městská policie pružně reaguje na požadavky výstupů z událostí 

od ostatních složek města i orgánů činných v trestním řízení a je schopna ihned předat v 

jakémkoliv formátu výstup ze svých technických systémů, které využívá. V oblasti 

komunikace s veřejností disponuje všemi možnými dostupnými prostředky pro přijímání 

podnětů, stížností či poradenství. 

Závěrem chceme všem a především občanům města poděkovat, že i přes nelehkou dobu, 

kterou rok 2020 přinesl a během kterého všichni řešili spoustu složitých situací, v drtivé 

většině pochopili vážnost situace, respektovali stanovená opatření, byli k sobě vzájemně 

ohleduplní, dbali na bezpečnost svou, svých blízkých a i svých spoluobčanů.  

str. Eduard Dlhopolček, DiS. 

    pověřen řízením MP 
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Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2021 

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 17 

z toho strážníků 11 

z toho čekatelů 1 

z toho ostatních zaměstnanců 5 

 

Věková struktura čekatelů a strážníků + jejich věkový průměr 12 

21 - 30 1 

31 - 40 3 

41 - 50 6 

51 - 60 2 

61 a více 0 

celkový věkový průměr 42 

 

 

 

mailto:mp@holesov.cz
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Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků 12 

vyučen 0 

střední s maturitou 8 

vyšší odborné 2 

vysokoškolské 2 

 

Služební kynologie  

služební psi s platným osvědčením PČR 1 

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

 

Přehled činností Městské policie  

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě  629 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 
196 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 368 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 2 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 2 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 

z toho přestupků proti majetku 14 

z toho ostatních 47 
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným 

orgánům 
30 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 
8 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 6 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 3 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 5 

z toho přestupků proti občanskému soužití 1 

z toho přestupků proti majetku 1 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 

z toho ostatních 6 

  

Celkový počet přestupků řešených na místě domluvou 155 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 
85 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 10 

z toho přestupků proti občanskému soužití 2 

z toho přestupků proti majetku 1 

z toho ostatních 57 

 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených 

Policii ČR 
12 

 

Počet fyzických útoků na strážníky 0 

Počet použití služební zbraně strážníkem 0 

z toho oprávněně 0 

z toho neoprávněně 0 
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* 

Městský kamerový dohlížecí systém 

- Dokončeno vybudování - modernizace  dohledového pracoviště MKDS s novým 

technickým zabezpečením a novým video monitorovacím řešením pro bezpečnost a 

optimalizaci procesů zn. Geutebrück   

- 15ks otočných digitálních kamer 

- 11ks statických digitálních kamer   

- 3ks mobilních digitálních kamer 

- 8ks osobní ip kamery strážníků  

Další údaje k činnosti městské policie*   

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku 11502 

Nepřetržitý provoz městské policie  ANO 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii 0 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii  9 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR 177 

Počet všech oznámení na MP (telefonická, osobní, elektronická apod.) 1024 

Provozování pultu centralizované ochrany ANO 

Počet střežených objektů 24 

Provozování Městského kamerového a dohlížecího systému ANO 

Počet kamer se záznamem 36 

Počet kamer bez záznamu 0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 15 

Počet osob převezených do záchytné stanice 17 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 2 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 84 

Preventivní akce + přednášky 0 
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- 2ks oboustranné vozidlové kamery (nové) 

- 7ks analogových statických kamer (zámek) 

 

Pult centrální ochrany – Jablonet PRO 

- monitorovací software společnosti JABLONET PRO 

- střeženo elektronicky 24 objektů v majetku města 

- soukromé objekty nepřipojeny 

- přijato 911 poplachů 

- výjezd hlídky na místo v 401 případech 

- důvod poplachu – v 99% případů technická závada, nebo selhání lidského faktoru 

- zajištění pravidelných revizí a servisů 

 

Záchytné kotce 

- změna sídla záchytného útulku – NOVĚ Holešov, ul. Bořenovská, areál Požárního domu – 

hasičárna – sídlo SDH Holešov 

- 3ks záchytné kotce + 1ks voliéra 

- v roce 2020 odchyceno celkem 84 zvířat, zejména psů 

- z celkového počtu 1 pes předán do útulku Čápka v Kroměříži 

- všichni ostatní předáni majitelům příp. náhradním pečovatelům 

- provádění pravidelné údržby kotců 

 

Prevence kriminality – ostatní činnost 

Přednášky + preventivní akce: 

- PŘEDNÁŠKY – vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny 

- akce na dodržování zák.č. 379/2005 Sb. – 11x 

- akce se zaměřením na nález infekčního materiálu – 3x   

- akce cyklisté (viditelnost + alkohol) – probíhá nepřetržitě 

- pravidelná informovanost i za využití sociálních sítí 
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- v rámci prevence úzká spolupráce s PČR, odbory MěÚ, dalšími organizacemi, firmami 

a zejména občany 

- ostatní cílená preventivní kontrolní činnost (např. pravidelné kontroly zahrádkářských 

kolonií, chat, volný pohyb psů, bezpečně do školy apod.) 

- bezpečnostní opatření v rámci všech kulturních, společenských a sportovních akcí, 

které byly pořádány  

- Asistenti prevence kriminality – nadále výkon  objekt MěÚ Masarykova + Tovární – 

ÚP, Charita, odbor soc. věcí a zdravotnictví, posílení přechodů  

- Akce letní zahrádky a předzahrádky – zejména v letních měsících provedeno cca 150 

evidovaných kontrol zahrádek a předzahrádek restaurací, hospod a dalších provozoven 

z důvodu dodržování provozní doby a dále problémových lokalit (hřiště, parky). 

 

COVID 19 

- MP od prvopočátku nouzového stavu aktivní 

- koordinace provozu MěÚ Holešov 

- koordinace a součinnost při zajištění výkonu služby s Policií ČR, KŘP ZlK, 

Územní odbor Kroměříž, Obvodním oddělením policie Holešov 

- aktivní dohled nad dodržováním nařízení ministerstva zdravotnictví a vlády ČR (zjištěno 

71 porušení nařízení, z větší části postačily domluvy, v jiných případech řešeno pokutou 

příkazem na místě) 

- COVID 19 a výkon služby – onemocnění se nevyhnulo ani MP, nejproblematičtější 

byly měsíce březen, duben, listopad a prosinec (v každém z těchto měsíců byli po dobu 14 

dnů nejméně 3 strážníci a jeden operátor MKDS a PCO v karanténě, nebo přímo postiženi 

onemocněním). Plný výkon služby byl vždy zajištěn ostatními strážníky MP a operátory 

MKDS a PCO 

- problematický výkon služby zejména v druhém pololetí – úmrtí jednoho kolegy a vážná 

onemocnění dalších dvou 

PRŮBĚH KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SLUŽBY – 

NEMOCNOST, ÚMRTÍ 

Leden – 2x PN – covid (operátoři MKDS) – 1x neobsazená tabulka strážníka MP 

Únor - 1x dlouhodobá PN (operátor MKDS) – 1x neobsazená tabulka strážníka MP 

Březen - 2x PN – covid (strážníci MP) – 1x neobsazená tabulka strážníka MP 
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Duben – doplnění stavu – čekatel na místo strážníka - 1x PN – covid (strážník MP), 1x 

dlouhodobá PN (operátor MKDS) 

Květen - 1x dlouhodobá PN (operátor MKDS) 

Červen – plný stav 

Červenec - 1x PN – covid (strážník MP) 

Srpen - 1x dlouhodobá PN (operátor MKDS), 1x úmrtí (operátor MKDS), 1x PN – covid 

(strážník MP) 

Září - 1x dlouhodobá PN (operátor MKDS), 1x PN – covid (strážník MP), 1x neobsazená 

tabulka operátora MKDS 

Říjen - 1x dlouhodobá PN (operátor MKDS), 1x dlouhodobá PN (strážník MP), 1x PN – 

covid (strážník MP) 

Listopad - 2x dlouhodobá PN (operátor MKDS),  1x dlouhodobá PN (strážník MP), 1x PN – 

covid (strážník MP), 1x PN – operace (strážník MP) 

Prosinec - 2x dlouhodobá PN (operátor MKDS), 1x PN – covid (strážník MP) 

 

 

S ohledem na širokou škálu činností městské policie je vybavení strážníků po technické 

stránce na profesionální úrovni, výrazně podporuje aktivní práci strážníků a posiluje kontrolní 

mechanismy činnosti hlídek. Městská policie pružně reaguje na požadavky výstupů z událostí 

od ostatních složek města i orgánů činných v trestním řízení a je schopna ihned předat v 

jakémkoliv formátu výstup ze svých technických systémů, které využívá. V oblasti 

komunikace s veřejností disponuje všemi možnými dostupnými prostředky pro přijímání 

podnětů, stížností či poradenství. 

 

Závěrem chceme všem a především občanům města poděkovat, že i přes nelehkou dobu, 

kterou rok 2021 přinesl a během kterého všichni řešili spoustu složitých situací, v drtivé 

většině pochopili vážnost situace, respektovali stanovená opatření, byli k sobě vzájemně 

ohleduplní, dbali na bezpečnost svou, svých blízkých a i svých spoluobčanů. Mé poděkování 

patří i mým kolegům, kteří nelehkou a psychicky náročnou dobu zvládli. A velmi dobře 

zvládali plnit stanovené úkoly. I přes skutečnost, že pouze jeden měsíc byla MP v plné síle. 

 

str. Eduard Dlhopolček, DiS. 

    pověřen řízením MP 
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3.2 Sociálně demografická analýza 

Ve městě Holešově a jeho místních částech (Dobrotice, Tučapy, Žopy, Količín) žije 

k 1. 1. 2022 celkem 11502 obyvatel, k 1. 1. 2021 to bylo 11552 obyvatel. To je pokles o 50 

osob. Celkově sledujeme, že vývoj v počtu obyvatel za posledních deset let má tendenci 

klesající (rok 2013 11733 obyvatel). Počtem obyvatel 338,7 na 1 km čtvereční se řadí mezi 

obvody s nadprůměrnou hustotou osídlení. 

 

Nezaměstnanost 

Oproti roku 2020 zaznamenáváme v roce 2021 pokles v podílu nezaměstnanosti a to z 8.5% 

na 7.2% (viz. tabulka č.3) .  

 
Tab. č. 3   Nezaměstnanost 2020, 2021 

Rok Počet obyvatel Počet uchazečů 
Podíl 

nezaměstnanosti (%) 

Index na  

10 tis. obyvatel 

2020 11 552 977 8.5 845.7 

2021 11 502 831 7.2 722.4 

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. 4   Vyplacené sociální dávky 2020, 2021 

 2020 2021 Meziroční 

srovnání 

Index na 

10 tis. obyvatel 

(2020) 

Index na  

10 tis. 

obyvatel 

(2021) 

Vyplaceno dávek 39803 38217 - 1586 34 455 33 226 

V celkové výši Kč 193 639 540,- 180 435 921,- - 13 203 619,- 167 624 255 156 873 518 

Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Holešov 
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Z dostupných dat můžeme vyčíst, že v roce 2021 je pokles vyplacených dávek o 1.586 než 

v roce 2020 a vyplaceno na dávkách bylo o 13.203.619 Kč méně jak v roce 2020.  

 

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. 2021 je zde hlášeno 44 

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. V roce 2022 

čerpána dotace z programu prevence kriminality MVČR, kde z této dotace byla zakoupena a 

umístěna kamera, která snímá prostor této lokality. Tímto se stává lokalita bezpečnější jak pro 

obyvatele, tak pro návštěvníky. 

 

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. 
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3.3.1 Jednotlivé složky systému 

Komise 

Jsou mimo jiné poradní orgány Rady města; jedná se o komisi pro řešení drogové 

problematiky, komisi dopravy a životního prostředí, komisi pro občanská sdružení, komisi 

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.  

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 pět 

ostatních zaměstnanců  (stav k 1. 1. 2022). 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 prošel postupnou digitalizací, umožňující 

kvalitnější a efektivnější práci. Dále probíhá rozšiřování kamerových bodů do vytipovaných  
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problémových lokalit (v roce 2015 v rámci Koncepce prevence kriminality byla čerpána státní 

dotace na rozšíření MKDS o tři pevné kamerové body a jeden mobilní kamerový bod).  

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, Den bez aut, den Policie, apod. 

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 pedagogicko-

psychologické 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), 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. 
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4. SYNTÉZA POZNATKŮ S NÁVRHY ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘ 

K BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE 

Manažerem prevence kriminality při Městské policii v Holešově byl vytvořen dotazník 

k vnímání pocitu bezpečí občany města a k potřebám občanů v oblasti prevence kriminality 

v Holešově. 

DATA ZÍSKANÁ DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM VE 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2021 

CELKOVÝ POČET OBČANŮ - RESPONDENTŮ: 193 

POHLAVÍ: 

 

VĚK: 

 MUŽI ŽENY 

14 - 19 9 6 

20 - 35 14 44 

36 - 50 25 38 

51 - 60 12 18 

61 A VÍCE 15 12 

 

75 MUŽŮ 118 ŽEN 
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VZDĚLÁNÍ:  

 MUŽI ŽENY 

ZÁKLADNÍ 9 5 

VYUČEN/A V OBORU 11 15 

STŘEDOŠKOLSKÉ 34 45 

VYŠŠÍ ODBORNÉ 2 10 

VYSOKOŠKOLSKÉ 19 43 
 

 

 

BYDLIŠTĚ: 

 Centrum města a blízké okolí  59 

 Sídliště (Novosady a okolí, Letiště a okolí)  50 

 Všetuly  35 

 Okrajová část města  23 

 Místní části  26 
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OTÁZKA Č. 1 – CÍTÍTE SE V HOLEŠOVĚ BEZPEČNĚ? MUŽI ŽENY 

Rozhodně ano, cítím se zcela bezpečně 11 14 

Spíše ano, myslím, že mi nehrozí nebezpečí 39 59 

Nevím, nezabývám se tím   7   4 

Spíše ne, někdy se cítím v některých místech ohrožen/a 14 39 

Rozhodně ne, necítím se bezpečně   4    2  

 

OTÁZKA Č. 2 – JAKÁ MÍSTA (městská část, ulice, konkrétní místa spod.) JSOU PODLE VÁS 
V HOLEŠOVĚ NEJVÍCE BEZPEČNÁ (uveďte)? 

Centrum + náměstí 103 

Všechna místa města   10 

Místní a okrajové části   14 

Sídliště   10 

Místa osazená kamerovým systémem     5 

Hlavní – spojovací ulice     9 

Žádná místa nejsou bezpečná     4 

Bez odpovědi občana   27 

Nevím     5 

Ostatní místa (konkrétní ulice, místa)   28 
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OTÁZKA Č. 3 – JAKÁ MÍSTA (městská část, ulice, konkrétní místa spod.) JSOU PODLE VÁS 
V HOLEŠOVĚ NEJMÉNĚ BEZPEČNÁ (uveďte)? 

Centrum + náměstí   11 

Městské parky, zámecká obora    81 

Místní a okrajové části   15 

Sídliště   20 

Blízkosti marketů (zejména Albert)   11 

Hlavní – spojovací ulice     9 

Cyklostezky    24 

Bez odpovědi občana   24 

Nevím   12 

Ostatní místa (v blízkosti restaurací, tmavé uličky apod)   19 

 

 

OTÁZKA Č. 4 – STAL/A JSTE SE VY, NEBO NĚKTERÝ Z ČLENŮ VAŠÍ DOMÁCNOSTI V DOBĚ OD 
01.01.2020 OBĚTÍ NĚJAKÉHO TRESTNÉHO ČINU NEBO PŘESTUPKU NA ÚZEMÍ MĚSTA 
HOLEŠOVA? 

ANO     34 

NE    157 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA       2 
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OTÁZKA Č. 5 – UDĚLALI JSTE NĚJAKÁ OPATŘENÍ, POSILUJÍCÍ VAŠÍ BEZPEČNOST, ANEBO 
BEZPEČNOST VAŠEHO MAJETKU? 

ANO    87 

NE   102 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      4 

 

 

OTÁZKA Č. 6 – JAKÁ JE VAŠE OCHOTA OVLIVNIT BEZPEČNOSTNÍ SITUACI VE MĚSTĚ PŘI 
SETKÁNÍ S PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM (vyberte více možností)? 

Budu svědčit v případě, že k tomu budu vyzván/a  138 

Zavolám anonymně policii    60 

Sám/a se přihlásím na policii se svým svědectvím    90 

Nebudu si toho všímat      2 

Jiná odpověď (bez svědectví - obava o život svůj nebo rodiny)      4 

Bez odpovědi občana       2 
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OTÁZKA Č. 7 – KTERÝM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM SE CÍTÍTE NEJVÍCE OHROŽENI (vyberte 
více možností)? 

Krádež jízdního kola   77 

Krádež motorového vozidla    41 

Vykradení sklepa, garáže, bytu, domu   91 

Kapesní krádež   41 

Loupež   35 

Poškození majetku - vandalismus 125 

Sprejerství   79 

Výtržnosti   96 

Násilné protiprávní jednání   68 

Znásilnění   39 

Výroba a distribuce omamných a psychotropních látek   57 

Jiné jednání     4 

 

 

OTÁZKA Č. 8 – PŘISPÍVAJÍ PODLE VÁS NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VE 
MĚSTĚ (vyberte více možností)? 

Oplocení a mříže   38 

Veřejné osvětlení  135 

Radar na měření rychlosti   40 

Městský kamerový a dohlížecí systém 146 

Fotopast   42 

Zvýšení počtu policistů v ulicích   97 

Zvýšení počtu strážníků v ulicích 112 

Jiné     5 

Bez odpovědi občana     5 
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OTÁZKA Č. 9 – MYSLÍTE SI, ŽE JE NA MÍSTECH, KDE JE PROVÁDĚN DOHLED KAMEROVÝM 
SYSTÉMEM BEZPEČNĚJI? 

ANO    63 

SPÍŠE ANO     87 

SPÍŠE NE    16 

NE      9 

NEVÍM    16 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      2 

 

 

OTÁZKA Č. 10 – MYSLÍTE SI, ŽE JE VHODNÉ ZVYŠOVÁNÍ POČTU KAMER VE MĚSTĚ 
HOLEŠOVĚ? 

ANO   130 

NE      24 

NEVÍM     37 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      2 
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OTÁZKA Č. 11 – POKUD ANO, KDY VŠUDE BYSTE SI PŘÁL/A ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO 
SYSTÉMU? 

V místě, kdy bydlím    19 

V blízkém okolí, kde bydlím    30 

V Holešově    78 

Jinde (nikde, parky, garáže, temná místa, ul. Bořenovská)    22 

Bez odpovědi občana    44 

 

 

OTÁZKA Č. 12 – MŮŽETE NÁM SDĚLIT, O KTERÝCH KONKRÉTNÍCH PPREVENTIVNÍCH 
AKTIVITÁCH NEBO PROGRAMECH MĚSTSKÉ POLICIE VÍTE (vyberte více možností)? 

Besedy ve školách, osvětová činnost   35 

Bezpečně do školy – dohled na přechodech  120 

Asistenti prevence kriminality   80 

Kontrolní akce na řidiče   80 

Kontrola cyklistů a jízdních kol   37 

Akce pro děti a mládež   41 

Jiné     2 

Neznají žádné     4 
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OTÁZKA Č. 13 – JSTE SPOKOJEN/A S TÍM, JAK SE MĚSTSKÁ POLICIE STARÁ O BEZPEČNOST 
OBČANŮ V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ? 

SPOKOJEN/A    27 

SPÍŠE SPOKOJEN/A    88 

SPÍŠE NESPOKOJEN/A    43 

NESPOKOJEN/A    32 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      3 

 

 

OTÁZKA Č. 14 – JSTE SPOKOJEN/A S TÍM, JAK SE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY STARÁ O 
BEZPEČNOST OBČANŮ V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ? 

SPOKOJEN/A    32 

SPÍŠE SPOKOJEN/A    94 

SPÍŠE NESPOKOJEN/A    34 

NESPOKOJEN/A    28 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      5 
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OTÁZKA Č. 15 – ČÍM BY PODLE VÁS MOHLA MĚSTSKÁ POLICIE V HOLEŠOVĚ ZVÝŠIT SVŮJ 
VLIV PŘI OCHRANĚ BEZPEČNOSTI OBČANŮ (vyberte více možností)? 

Zvýšení počtu strážníků v ulicích    83 

Zvýšení výkonu pěšími obchůzkami   119 

Razantnějšími zákroky vůči osobám dopouštějícím se 
protiprávního jednání 

   99 

Program „Znám svého strážníka“ – územní odpovědnost    60 

Rozšíření kamerového systému    98 

Větší propagací a popularizací své práce    38 

Jiné      6 

Bez odpovědi občana      3 
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OTÁZKA Č. 16 – MYSLÍTE SI, ŽE JE MĚSTO HOLEŠOV BEZPEČNĚJŠÍ, VE SROVNÁNÍ S JINÝMI 
MĚSTY? 

BEZPEČNĚJŠÍ    38 

SPÍŠE BEZPEČNĚJŠÍ    95 

SPÍŠE NEBEZPEČNĚJŠÍ    27 

NEBEZPEČNĚJŠÍ      1 

NEVÍM    32 

 

 

OTÁZKA Č. 17 – MYSLÍTE SI, ŽE MĚSTO HOLEŠOV NABÍZÍ DOSTATEK PŘÍLEŽITOSTÍ PRO 
AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU? 

ANO    49 

SPÍŠE ANO    92 

SPÍŠE NE    35 

NE      5 

NEVÍM, NEUMÍM POSOUDIT    11 

BEZ ODPOVĚDI OBČANA      1 
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OTÁZKA Č. 18 – ČÍM BY SE MĚLA ZABÝVAT PREVENCE KRIMINALITY (vyberte více 
možností)? 

Krádežemi   79 

Problémem drog a alkoholismu 135 

Partami, vandalismem, poškozováním majetku… 170 

Nedodržováním dopravních předpisů   40 

Problematice parkování   40 

Nočním klidem   76 

Osobami bez domova   64 

Nepořádkem na ulicích, hlukem   81 

Dětmi na ulicích, záškoláctvím   44 

Jiné (volný čas mládeže, sběrná místa…)     3 

Bez odpovědi občana     2 

 

 

Na základě dotazníkového šetření zjišťujeme, že zúčastnění respondenti se ve městě Holešově 

cítí spíše bezpečně.  Přivítali by více strážníků/policistů v ulicích při pochůzkové činnosti, 

rozšíření městského kamerového systému a osvětlení tmavých částí města, ve kterých se 

necítí bezpečně. Jako hrozbu cítí převážně vandalismus, party a poškozování majetku. 

Nejvíce bezpečně se cítí v centru města a samotném náměstí, naopak za nejvíc nebezpečné 

části města považují městské parky a zámeckou oboru.  

 

Na základě provedené analýzy města Holešova, ve spolupráci se zainteresovanými odborníky 

byly v Holešově klasifikovány tyto základní problémy v oblasti kriminality. 

• občanské soužití a násilná tr. činnost 

• majetková trestná činnost 
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• narušování veřejného pořádku 

• viktimogenní zóny (parky, zámecká obora) 

• problematika alkoholismu a jiné toxikomanie 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v Holešově je výrazný nárůst v počtu případů proti 

občanskému soužití, násilné trestné činnosti (oproti roku 2020 nárůst o 20 případů!). Dále 

pozorujeme, že sledovaná majetková protiprávní činnost, narušování veřejného pořádku i 

problematika alkoholismu a jiné toxikomanie se drží na podobné úrovni jako v předchozím 

roce. 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. 5   SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

− přítomnost MP, PČR 

− manager prevence kriminality 

− podpora města v řešení prevence 

− městský kamerový dohlížecí systém 

− sportoviště, hřiště pro děti a mládež 

− široká nabídka organizovaných 

volnočasových aktivit 

− realizace preventivních programů 

  

− nedostatek kamerových bodů 

− nedostatečné osvětlení některých parků, 

parkovišť, veřejných ploch 

− sociálně vyloučená lokalita 

− problémové děti a mládež 

− sociální a finanční negramotnost, zadlužování 

− zvyšující se počet osob bez domova a osob 

ohrožených sociálním vyloučením 

− migrace těchto osob 

− narůstající problémy se sociálně 

nepřizpůsobivými občany v okolí 

supermarketů a v parcích 

 

 

Příležitosti 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  

− administrativa spojená se žádostmi o dotace 

− zvyšující se počet problémové mládeže 

s nezájmem o začlenění do sociální 

společnosti 

− zvyšující se počet osob bez domova 

− zvyšující se zadluženost rodin a jedinců 

− zvyšující se míra nezaměstanosti 

− rozvíjející se rasová nesnášenlivost 

− zvyšující se počet sociálně slabých rodin 

− nedostatek finančních prostředků na PK 

(limitováno rozpočtem města) 

− lhostejnost občanů k páchané trestné činnosti 

− domácí násilí 
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4.1 Cíle prevence kriminality v Holešově 2023 - 2027 

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. Prostřednictvím sociální prevence předcházet závadovému chování dětí a 

mládeže, seniorů, sociálně vyloučených osob, obyvatelů města. 

4. Medializace preventivních aktivit a informační působení na formování postojů 

veřejnosti k vlastní bezpečnosti a veřejnému pořádku. 

5. Rozvoj schopnosti reagovat na nové hrozby v oblasti bezpečnosti a veřejného 

pořádku a aplikovat efektní přístupy k jejich řešení. 
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4.2 Opatření k naplnění priorit pro rok 2023 – 2027 

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 
projekty 

1.1 Pravidelný sběr dat Městské policie, policie ČR a městského 
úřadu k bezpečnostní analýze města Holešova a jejich 
vyhodnocení 

1.2  

1.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, Městská policie, policie ČR, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova 

 

 

Priorita č. 2 Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě, zvyšování pocitu 
bezpečí občanů, tipování a odhalování rizikových lokalit 

Podporované 
projekty - 
opatření 

2.1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

2.2 Zvýšení pochůzkové činnosti strážníku 

2.3 Zaměření se na rizikové lokality 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, Městská policie, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova, Dotace MVČR 

 

 

Priorita č. 3 Prevence výskytu rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

Podporované 
projekty 

3.1 Dopravní výchova – bezpečně do školy a ze školy 

3.2 Zvýšit informovanost dětí a mládeže o nových formách 
trestné činnosti (virtuální komunikace) 

3.2 Přednášky o bezpečném chování dětí a mládeže 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, Městská policie, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova 
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Priorita č. 4 Prevence výskytu rizikových projevů chování u seniorů a osob se 
zdravotním postižením. 

Podporované 
projekty 

4.1 Seminář bezpečného chování pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

4.2  

4.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, Městská policie, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova 

 

 

Priorita č. 5 Práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením  

Podporované 
projekty - 
opatření 

5.1 Zvýšit informovanost těchto osob o možnostech přístupu 
k institucím (institucionální pomoci) 

5.2 Letáky, vizitky apod. 

5.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, Městská policie, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova 

 

 

Priorita č. 6 Medializace preventivních aktivit a informační působení na 
formování postojů veřejnosti k vlastní bezpečnosti a veřejnému 
pořádku 

Podporované 
projekty 

6.1 Medializace preventivních opatření a doporučení 
prostřednictvím místního periodika, webových stránek 

6.2 Informační brožury a letáky o bezpečném chování 
v nebezpečných situacích 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 
2027 

Odpovídá Město Holešov, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Holešova 
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5. ZÁVĚR 

Plán prevence kriminality města Holešov na léta 2023 – 2027 je třetím 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.  


