DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika :
Plán prevence kriminality města Plzně 2012 – 2013 a jeho dílčí část Program prevence
kriminality města Plzně na rok 2012 - žádost o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra
ČR – Odbor prevence kriminality.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Město Plzeň s Ministerstvem vnitra ČR – Odborem prevence kriminality spolupracuje od
roku 1996. Vláda ČR svým usnesením č. 925 ze dne 14. prosince 2011 schválila Strategii
prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 (dále jen „Strategie“). Nová
strategie přináší změnu organizačního schématu systému prevence kriminality v ČR. Systém
prevence kriminality v České republice v letech 2012 až 2012 bude mít 3 úrovně –
republiková a resortní (koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor), krajská
– krajské úřady a lokální - samosprávy měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně
rizikových jevů. Jednotlivá města a obce v ČR mohou, v období let 2012 -2015 předkládat
prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence
kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce (dále jen „Program“) a to za
splnění následujících podmínek stanovených MV ČR: obec zpracuje vlastní Plán prevence
kriminality (dále jen „Plán“) a to nejméně 2 letý, určí v rámci struktur městského úřadu osobu
odpovědnou za řešení problematiky prevence kriminality, vybaví ji potřebnými
kompetencemi (manažer prevence kriminality) a ustaví pracovní skupinu pro prevenci
kriminality, k předkládanému plánu připojí stanovisko místně příslušného útvaru Policie ČR,
předkládaný plán schválí rada nebo zastupitelstvo obce. Město Plzeň, v souvislosti se
zapojením do uplynulé Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2008 – 2011,
již některé z těchto podmínek splňuje (pozice manažera prevence kriminality a pracovní
skupina prevence kriminality, která byla schválena usnesením RMP č. 27 z 10. 1. 2008 a
v doporučeném složení funguje doposud). V souladu se Strategií vypracoval manažer
prevence kriminality ve spolupráci s pracovní skupinou prevence kriminality Plán prevence
kriminality města Plzně na roky 2012 – 2013. Obsahem Plánu je bezpečnostní analýza, která
zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu
a stanovení priorit v oblasti prevence kriminality ve městě Plzni na výše uvedená léta. Dílčí
část Plánu tvoří Program na rok 2012, jehož obsahem je celkem 10 projektů prevence
kriminality, na které je podávána žádost o státní účelovou dotaci v roce 2012 na Ministerstvo
vnitra ČR – Odbor prevence kriminality. Podle zásad pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu musí vlastní podíl obce, na kterém se může
případně spolupodílet i jiný nestátní subjekt, činit minimálně 10% z celkových skutečných
výdajů na jednotlivý dílčí projekt. Příjemcem dotace je vždy obec, na realizaci dílčích
projektů se mohou podílet i další subjekty na základě objednané služby. Program prevence
kriminality na rok 2012 se skládá z těchto dílčích projektů:
1. Prevence sociálně patologických jevů
Projekt je zaměřený na práci se sociálně rizikovými rodinami, ve kterých žije dítě s rozvíjející
se nebo diagnostikovanou poruchou chování. Tyto rodiny nejsou samy schopny měnit
stávající stav, ačkoliv by měly o změny v pozitivním slova smyslu zájem – nejsou plně
kompetentní s rozsahem znalostí a schopností, potřebují změnu nastartovat, absolvovat možné

výchovné a rodinné poradenství v případě zákonných zástupců a terapeutickou práci (ve
formě individuální i skupinové) zaměřenou na pozitivní změny v chování v případě dětí.
Hlavní cíle projektu spočívají v prevenci sociálně patologických jevů u dětí s rozvíjející se
poruchou chování v rizikových rodinách, v prevenci kriminality dětí a mladistvých, v
předcházení nutnosti umístění dítěte do ústavní výchovy. Do projektu bude zařazeno celkem
10 soc.rizikových rodin vybraných zejména ve spolupráci s pracovníky OSPOD.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 259 500,- Kč z toho dotace MV ve výši 233 000,Kč, podíl města 26 500,- Kč.
2. Proměna Pixly
Projekt spočívá v úpravě NZDM Pixla, které provozuje občanské sdružení Ponton od roku
2002. NZDM Pixla, které provozuje občanské sdružení Ponton, funguje ve městě Plzni již od
roku 2002. Za tu dobu pracovníci NZDM navázali mnoho kontaktů s neorganizovanými dětmi
a mládeží, získali si jejich důvěru tak, že řada z nich tak do tohoto zařízení téměř pravidelně
dochází. Po celou dobu svého fungování je NZDM Pixla stále vybaveno původním, už ne
zcela funkčním nábytkem a zařízením. Některé vybavení už dosloužilo stářím, jiné je zničené,
jedná se například o stoly, židle a uzamykatelné skříňky. Při naplnění denní kapacity se tak
pracovníci potýkají s nedostatkem stolů a židlí, proto je potřeba doplnit nové.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 78 300,- Kč z toho dotace MV ve výši 70 000,- Kč,
podíl města 8 300,- Kč.
3. Kurz sebeobrany pro ženy
Projekt zahrnuje 3 po sobě navazující stupně kurzu sebeobrany pro ženy, každý z nich v
rozsahu 30 hodin. Cílem projektu je seznámit ženy s prevencí, ale také s psychologickými,
strategickými či taktickými a zejména technickými prvky sebeobrany. Naučit je jak předvídat
nebezpečné situace, umět jim předcházet a předně formou praktických nácviků, jak tyto
nastalé situace řešit. Důležitým aspektem je obeznámit cílovou skupinu se základy
sebeobrany, s jejich použitím v praxi proti možným násilníkům a zvýšit tak jejich pocit
bezpečnosti. Instruktoři tohoto kurzu seznámí a naučí ženy jak se pomocí převážně
defenzivních technik ubránit od nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany
agresivního pachatele.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 157 500,- Kč z toho dotace MV ve výši 121 000,Kč, podíl města 36 500,- Kč.
4. Fotopasti – monitoring černých skládek
Projekt spočívá v zakoupení 3 ks mobilních kamerových systémů - Fotopast ACCORN
5210MM a jejich osazení na vytipovaná místa černých skládek nacházejících se na území
města Plzně. Hlavní cíle projektu jsou: monitorování exponovaných míst s výskytem černých
skládek, na základě pořízeného materiálu lze snadněji vyhledat pachatele a prokázat mu
protiprávní jednání, následnou medializací a prezentací úspěšných případů lze předcházet
dalšímu zakládání černých skládek.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 26 370,- Kč z toho dotace MV ve výši 23 000,- Kč,
podíl města 3 370,- Kč.

5. Škola bezpečnosti seniorů
Projekt je zaměřen na pomoc seniorům, protože starší lidé, kteří mají minimální fyzické
předpoklady se, bohužel, stávají častým terčem útoků zlodějů, podvodníků a násilníků. Náplní
projektu je zvýšení informovanosti seniorů v oblasti elektronické bezpečnosti se zaměřením
zejména na hrozby spojené s využívání sociálních sítí a internetu, využití prevence jako
ochrany před napadením či okradením, seznámení se základními zásadami sebeobrany a
možnostmi jejich uplatnění, seznámení se základními zásadami první pomoci a jejím
poskytnutím. Cílem projektu je především posílit bezpečí výše uvedené skupiny obyvatelstva,
rozšířit jejich znalosti, jak předcházet možnému ohrožení, jak řešit sebeobranné situace a jak
poskytnout první pomoc a v neposlední řadě snížení kriminality v rámci města.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 40 400,- Kč z toho dotace MV ve výši 30 000,- Kč,
podíl města 10 400,- Kč.
6. Bezpečnost seniorů II.
V rámci projektu budou pracovníci MP Plzeň a BKB realizovat besedy se seniory, které jsou
orientovány především na vzdělávání seniorů - jak se chránit před kriminalitou. Seniorům
budou v rámci projektu nabízeny přednášky na téma „Jak se efektivně chránit před
kriminalitou“ a informační materiál pro seniory „Chraňte své bezpečí - soubor rad a informací
pro seniory“. Součástí projektu je rovněž zakoupení různých bezpečnostních pomůcek pro
seniory (alarm, pepřový sprej, atd.), které jim budou předávány během besed.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 93 400,- Kč z toho dotace MV ve výši 83 000,- Kč,
podíl města 10 400,- Kč.
7. Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež
Projekt spočívá v uskutečnění pětidenního zážitkový pobytu určeného výhradně dětem a
mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na klasické táborové pobyty nemají tyto děti
a jejich rodiny dostatek finančních prostředků, ani motivaci. Dětem a mladým lidem žijícím
v sociálně vyloučeném prostředí často chybí pozitivní vzorce chování a podněty, které budou
těžce nalézat v prostředí, ve kterém se běžně pohybují. Cílem pobytu je umožnit 10-ti
vybraným dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí strávit určitý čas
mimo jejich domov a dát jim šanci zažít odlišné podněty než ty, které běžně prožívají na ulici.
Program pobytu je sestaven tak, aby jednotlivé hry a aktivity výchovně působily na účastníky.
Zvláštní důraz je kladen na posilování hodnot vzdělání a sociálních kompetencí děti.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 39 200,- Kč z toho dotace MV ve výši 34 000,- Kč,
podíl města 5 200,- Kč.
8. Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4
Projekt řeší rozšíření městského kamerového dohlížecího systému na území MO Plzeň 4. Na
základě statistiky o počtu spáchaných trestných činů bylo vytipováno celkem 11 míst na
území MO Plzeň 4, kde by bylo vhodné umístit kamery MKDS. Výstupy MKDS by byly u
stálé služby MP, kde by pak byl MKDS nepřetržitě monitorován a vyhodnocován. Budou
monitorovány ty lokality, kde podle policejních statistik dochází k nejčastějším projevům
narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména
majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalství, výtržnictví, sprejerství apod.).

V rámci projektu je žádáno o státní dotaci na jeden kamerový bod v křižovatce ulice Zábělská
x Masarykova (prostor u prodejny MAT) na pozemku par.č. 21/1 na stožáru VO č. 20445
(zeleň, ostatní plocha ve vlastnictví statutárního města Plzeň).
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 360 000,- Kč z toho dotace MV ve výši 324 000,Kč, podíl města 36 000,- Kč.
9. Informační kampaň – Bezpečné město
Projekt Bezpečné město realizuje město Plzeň od roku 2009, kdy došlo k podpisu první
Koordinační dohody mezi policií a samosprávou v ČR. Prioritou projektu Bezpečné město je
snižování protiprávních jednání na území města Plzně a postupné zvyšování pocitu bezpečí
občanů ve městě. Předpokladem je rovněž aktivní zapojení občanů do řešení problematiky
bezpečnosti i prevence kriminality. Z tohoto důvodu je potřebné, předávat občanovi relevantní
informace o náplni projektu a poskytovat mu tak prostor pro zapojení se do řešení
bezpečnostní situace ve městě. Cílem projektu je vytvořit aktuální informační materiály
k projektu „Bezpečné město“ pro občany města Plzně. Záměrem je zpřístupnit občanům
veškeré dostupné informace z oblasti bezpečnosti ve městě Plzni a poskytnout možnost
kontaktovat příslušného policistu, strážníka a zastupitele v policejních okrscích jednotlivých
městských obvodů.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 170 000,- Kč z toho dotace MV ve výši 153 000,Kč, podíl města 17 000,- Kč.
10. Plzeňská oáza tvoření (Oživení zámeckého parku v Plzni – Křimicích)
Město Plzeň má na svém katastru jediný zámek, v obvodě 5 – v Křimicích. Zámecký park je
jedním z nejkrásnějších v Plzni, ale není dostatečně využit. Cílem projektu je vytvoření
příjemného zázemí, zejména pro děti a mládež, kde s pomocí zábavných, sportovních a
naučných programů najdou místo pro bezpečné trávení volného času. Projekt je zaměřen
především na rizikovou skupinu mládeže, kterou tvoří internátní mládež, tak aby v budované
oáze našla zázemí pro smysluplné trávení volného času. Dílčí cíle projektu - vytvoření
relaxačního místa, realizace kreativních kurzů - automatická kresba, automatické psaní,
konzultace pro řešení životních situací, tvořivá klání (malba, poezie, sochařství...), kavárna a
čajovna pod otevřeným nebem s deskovými hrami a knihovnou s naučnou, přírodní a
duchovní tématikou, inspirativní pobyty, půjčovna sportovního vybavení, školní exkurze,
firemní relaxace, divadelní představení, dílničky, středověké trhy + již tradičně pořádané
akce.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 220 000,- Kč z toho dotace MV ve výši 198 000,Kč, podíl města 22 000,- Kč.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav:
Podání žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence
kriminality v souladu s návrhem usnesení bodem II.
4. Navrhova né varianty ře š e ní:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

5. Doporuče ná varianta ře š e ní:
Vzhledem k tomu, že je navrhovaná jediná varianta řešení (viz. bod 4. Důvodové zprávy), je
tato varianta doporučenou.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí :
Celkové finanční prostředky budou kryty z části z MV ČR a z části ze schváleného rozpočtu
BEZP MMP.
7. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu:
Neřeší se.
8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis í:
Nejsou.
9. Přílo hy :
Příloha č. 1 – Plán prevence kriminality města Plzně na roky 2012 – 2013 (Pozn.: vzhledem
k obsáhlosti přílohy je k dispozici pouze v elektronické podobě).
Příloha č. 2 – Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012.

