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ÚVOD
Od roku 1997 byl realizován na území města Plzně „Projekt prevence kriminality a
zábran škod na majetku, zdraví a životech osob“. Jedná se o aktivitu, která vznikla na základě
neúměrného zvýšení nápadu trestné činnosti počínaje rokem 1990.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 147 ze dne 12. 9. 1996 uložilo Radě
města Plzně zajistit na Magistrátu města Plzně vytvoření místa manažera projektu prevence
kriminality s působností od 1. 1. 1997. Od roku 1996 funguje Komise protidrogová a
prevence kriminality Rady města Plzně, jejímž tajemníkem je vždy manažer projektu
prevence kriminality a protidrogový koordinátor.
Rada města Plzně usnesením č. 24 ze dne 13. 1. 2011 schválila zřízení Komise
protidrogové a prevence kriminality na volební období 2010 – 2014. Na základě možnosti
zapojení se do městské úrovně prevence kriminality na základě Strategie prevence
kriminality ČR na léta 2008 - 2011 byla schválena pracovní skupina prevence kriminality
usnesením RMP č. 27 z 10. 1. 2008. V obdobném složení funguje pracovní skupina prevence
kriminality stále. Pracovní skupina prevence kriminality vypracovala v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 (dále jen „Strategie“) seznam
priorit v oblasti prevence kriminality pro město Plzeň, který je nedílnou součástí Plánu
prevence kriminality města Plzně 2012 – 2013 (dále jen „Plán“). Plán schválila na svém
zasedání dne 26. 1. 2012 usnesením č. Rada města Plzně.
Plán je zpracován v souladu s vládou ČR schválenou Strategií. Program prevence
kriminality na rok 2012, který je dílčí částí Plánu obsahuje celkem 10 projektů – 3 z oblasti
situační prevence, 3 z oblasti sociální prevence a 4 projekty zaměřené na informace pro
občany. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na snížení trestné činnosti (především krádeží a
vandalismu), ale také na práci s dětmi a mladistvými především ze sociálně vyloučených
lokalit a přispívají tak k celkovému zvýšení bezpečnosti ve městě.
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ
Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá
výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum.
Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým
králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu
umožnila rychlý ekonomický rozvoj.
Nejrozvinutějším odvětvím v okrese Plzeň – město je jednoznačně průmysl,
zemědělství nemá v Plzni a přilehlém okolí výrazné postavení. Jako vzdělávací centrum má
město velmi rozvinutý školský systém. V současnosti se zde nachází zhruba 46 mateřských
škol, 26 základních škol, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných
učilišť, 3 vyšší odborné školy a 2 univerzity.
Plzeň a její okolí je významným regionálním centrem jak ekonomickým, tak i v oblasti
vzdělanosti, kultury, sportu, duchovního života a veřejné správy. Klíčové postavení v
hospodářství města zaujímá strojírenství, reprezentované především podnikem Škoda
Holding a. s. a průmyslovou zónou Borská pole. Průmysl v regionu dále zahrnuje
elektrotechniku, zpracování dřeva a papíru, potravinářskou a stavební výrobu. V rámci celé
ČR má Plzeň nadprůměrnou ekonomickou výkonnost a mzdovou úroveň, byl zde i relativní
dostatek pracovních příležitostí v celkem pestré struktuře. Zároveň se však projevuje
kvalitativní nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce.
K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K.
Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské
dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále
kresby či festival Divadlo. V rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na
otevřených pódiích v centru města. V roce 2010 byla Plzeň vyhlášena Evropským hlavním
městem kultury roku 2015, což s sebou přináší příležitosti k dalšímu rozvoji kulturního
potenciálu města.
Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy
s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými
památkami Plzeňska.
Bohužel jak vyplývá z aktuálních údajů o Plzni, město i jeho okolí má extrémně
narušené životní prostředí. Měrné emise zjištěné v okrese Plzeň-město mnohonásobně
převyšují průměrné hodnoty měrných emisí v celé České republice. Území je zatíženo
vysokou koncentrací průmyslových aktivit a silniční dopravou, časté je zde i inverzní počasí.
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Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů:1

Plzeň 1
Plzeň 2
Plzeň 3
Plzeň 4

1

Plzeň 5 - Křimice
Plzeň 6 - Litice
Plzeň 7 - Radčice

Plzeň 8 - Černice
Plzeň 9 - Malesice
Plzeň 10 - Lhota

Plzeň - oficiální informační server města : Město Plzeň. Dostupné na www: http://www.plzen.eu.
Úřad práce v Plzni - Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Plzeň – město. Dostupné na www:
https://portal.mpsv.cz/sz/local/pm_info/stat).
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2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
2.1 ANALÝZA PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
2.1.1 Přehled kriminality na území města Plzně od ledna do

listopadu roku 2011 2
Na území města Plzně policisté šetřili za jedenáct měsíců tohoto roku 5 634 trestných
činů. Objasněnost dosáhla téměř 41%, což znamená, že policisté objasnili 2034 skutků, ale
toto číslo není ještě konečné neboť šetření některých případů stále ještě probíhá.
Vzhledem k tomu, že Plzeň je významným ekonomickým a kulturním centrem, je zde
velká koncentrace obyvatel i z okolních měst a obcí a tím pádem dochází k vyššímu páchání
trestné činnosti. Zvyšuje se zde počet nákupních center a rozšiřuje se tak nabídka pracovních
míst a různých služeb, která láká i cizince.
Ve skladbě trestné činnosti zaujímá dominantní postavení majetková trestná činnost.
Od ledna do listopadu roku 2011 policisté zaevidovali 3750 takových případů. Majetková
trestná činnost se dělí na krádeže prosté a krádeže vloupáním. Do první kategorie patří
krádeže motorových vozidel, kterých bylo v tomto roce odcizeno 268. Převážně se jednalo o
vozy tovární značky Škoda a Volkswagen. S autokriminalitou se policisté zabývají celý rok, ale
bohužel ke krádežím dochází neustále. Pachatelům nahrává velká anonymita sídlišť, kde si
málokdo všimne něčeho podezřelého a samozřejmě jim také nahrává lidská lhostejnost.
Nejvíce odcizených vozidel přišli lidé nahlásit na obvodní oddělení Plzeň - Lochotín a Bory.
Častým problémem, který policisté řeší téměř denně, jsou krádeže věcí ze zaparkovaných
vozidel. Za jedenáct měsíců bylo v Plzni vykradeno 788 automobilů. Policisté nejvíce těchto
skutků zaznamenali na Lochotíně, Slovanech a v centru města. Řidiči a ostatní členové
posádky nechávají na viditelných místech různé věci, bohužel často doklady, peněženky či
navigace nebo notebooky. Tím přímo vybízí zloděje, aby je odcizil. Nemáme dostatek
policistů, aby hlídali každé vozidlo ve městě a dokud si lidé neuvědomí, že uvnitř nesmí
zůstat žádné předměty, tato vysoká čísla klesat nebudou. Naopak pozitivní čísla přináší
kolonka kapesních krádeží. Již několik let se daří v Plzni tyto krádeže minimalizovat pomocí
různých preventivních akcí ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzeň. Občané se již naučili, že za své osobní věci si nesou zodpovědnost
jen oni sami a tím pádem došlo k eliminaci těchto krádeží. Pod druhou kategorii, což jsou
krádeže vloupáním, zahrnujeme krádeže zboží z výkladních skříní a obchodů a samozřejmě
2

Zpracovala: por. Bc. Martina Hábrová, tisková mluvčí MŘ PČR Plzeň.
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vykradená obydlí. Nejvíce se pachatelé zaměřují na panelové byty, kde ještě všichni majitelé
nemají pořízeno dostatečně kvalitní zabezpečení. V létě se orientují pachatelé na byty, v
zimě naopak na rekreační obydlí.
Z pohledu násilné trestné činnosti se policisté nejvíce zabývali zločinem loupež a to ve
152 případech. Nejvíce těchto skutků zaznamenali kriminalisté v centru Plzně a na Borech.
Vzhledem k velké koncentraci osob dochází k loupežím ve většině případů přes den a ne již v
noci, jako to bývalo v minulých letech.
Co se týká hospodářské kriminality, tak se policisté zabývají nejvíce neoprávněným
opatřením, paděláním a pozměněním platebního prostředku a úvěrovým podvodem.
Plzeňští policisté také často řeší maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, od
ledna do listopadu zaevidovali 193 takových případů. Ve většině z nich se jednalo o řidiče,
kteří usedli za volant i přes soudem uložený zákaz řízení. Dalším skutkem, který zaujímá ve
statistikách vysoké číslo, je přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté zjistili u 164
řidičů, že řídili pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.
Přes 30 % všech objasněných případů mají na svědomí recidivisté a to zejména skutky
majetkového charakteru. Mladiství spáchali 57 provinění a s dětmi do 15 let řeš ili policisté 16
činů jinak trestných.

Podíl jednotlivých druhů TČ na celkovém nápadu
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Přehled stavu kriminality na území města Plzně za 11 měsíců roku 2011
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Rozbor trestrné činnosti za rok 2010
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2.1.2 Nápad trestné činnosti v jednotlivých obvodních oddělení PČR

OOP Plzeň - Lochotín
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

800

778

-22

199
24,88%

247
31,75%

48
6,87%

576
158
378
43
8
32
59
82
378
56
46
162
12
158
7
21
8
33
16
43
0
18
5
8
1
32
0
14
59
1
40
3
82
34
19

570
170
365
44
0
33
63
68
365
64
25
147
14
170
8
6
10
40
11
44
2
13
7
0
0
33
4
22
63
3
37
4
68
16
28

-6
12
-13
1
-8
1
4
-14
-13
8
-21
-15
2
12
1
-15
2
7
-5
1
2
-5
2
-8
-1
1
4
8
4
2
-3
1
-14
-18
9

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy

Plán prevence kriminality města Plzně 2012 - 2013

OOP Plzeň - Slovany
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nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy
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OOP Plzeň - Střed
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

1477

1367

-110

696
47,12%

605
44,26%

-91
-2,86%

792
167
583
107
8
137
210
223
583
18
28
191
40
167
40
23
1
29
2
107
1
49
25
8
5
137
18
74
210
25
33
17
223
155
24

752
173
539
125
8
156
221
105
539
23
11
199
22
173
15
34
0
36
4
125
0
66
22
8
3
156
17
44
221
32
12
18
105
45
21

-40
6
-44
18
0
19
11
-118
-44
5
-17
8
-18
6

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy

-25
11
-1
7
2
18
-1
17
-3
0
-2
19
-1
-30
11
7
-21
1
-118
-110
-3
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OOP Plzeň - Doubravka
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

646

569

-77

213
32,97%

214
37,61%

1
4,64%

471
132
314
24
5
29
44
73
314
34
29
124
10
132
12
9
7
12
16
24
1
8
8
5
1
29
0
21
44
6
22
1
73
38
24

403
105
264
33
1
26
43
63
264
37
12
85
4
105
10
4
5
13
14
33
0
4
5
1
1
26
2
14
43
4
13
4
63
21
31

-68
-27
-50
9
-4
-3
-1
-10
-50
3
-17
-39
-6
-27
-2
-5
-2
1
-2
9
-1
-4
-3
-4
0
-3
2
-7
-1
-2
-9
3
-10
-17
7

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy
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OOP Plzeň - Bory
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

1199

1043

-156

381
31,78%

488
46,79%

107
15,01%

845
241
559
38
6
59
91
160
559
36
67
192
20
241
16
29
9
27
3
38
2
21
3
6
4
59
12
35
91
2
49
3
160
107
21

670
216
408
85
7
112
89
80
408
55
22
105
11
216
5
14
10
40
4
85
0
24
26
7
6
112
17
46
89
7
21
12
80
29
31

-175
-25
-151
47
1
53
-2
-80
-151
19
-45
-87
-9
-25
-11
-15
1
13
1
47
-2
3
23
1
2
53
5
11
-2
5
-28
9
-80
-78
10

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy
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OOP Plzeň - Skvrňany
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

450

430

-20

142
31,56%

158
36,74%

16
5,18%

305
95
182
21
9
28
17
70
182
26
26
63
3
95
4
6
14
10
6
21
0
12
1
9
3
28
1
20
17
1
5
0
70
37
17

303
104
163
19
5
34
17
52
163
17
15
55
4
104
3
3
6
6
9
19
1
9
1
5
4
34
7
19
17
0
7
1
52
19
18

-2
9
-19
-2
-4
6
0
-18
-19
-9
-11
-8
1
9
-1
-3
-8
-4
3
-2
1
-3
0
-4
1
6
6
-1
0
-1
2
1
-18
-18
1

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy
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OOP Plzeň - Vinice
Počet trestných činů
Objasněnost
početně
procentuálně

2010

2011

porovnání

466

409

-57

120
25,75%

161
39,36%

41
13,61%

368
74
266
23
3
11
22
39
266
36
44
78
7
74
4
6
4
11
5
23
1
11
5
3
1
11
0
6
22
1
13
1
39
11
23

296
86
181
30
2
18
16
47
181
38
17
51
5
86
3
3
3
25
3
30
0
5
6
2
1
18
2
7
16
1
6
1
47
7
33

-72
12
-85
7
-1
7
-6
8
-85
2
-27
-27
-2
12
-1
-3
-1
14
-2
7
-1
-6
1
-1
0
7
2
1
-6
0
-7
0
8
-4
10

Podíl druhů TČ
majetková
krádeže vloupáním
krádeže prosté
násilná
mravnostní
ostatní
hospodářská
zbývající
Krádeže prosté
z toho

kr. motor. vozidel
jízdní kola
kr. věcí z automobilů
kapesní krádeže

Krádeže vloupáním
z toho

obchody a výkl. skříně
restaurace a kiosky
chaty
byty
rod. domky

Násilná TČ
z toho

vraždy
loupeže (vč. finančních ústavů)
ublížení na zdraví

Mravnostní TČ
z toho

znásilnění

Ostatní TČ
z toho

nedov. výr. a jiné nakládání s OPL a jedy
maření výkonu úřed. rozhod. a vykázání

Hospodářská TČ
z toho:

podvod
neopráv.opatření, paděl.a pozm. plateb.p.
zpronevěra

Zbývající TČ
z toho:

ohrožení pod vlivem návykové látky
zanedbání povinné výživy
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2.1.3 Přestupky na území města Plzně šetřené MP Plzeň
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského
soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným
zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje
přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování
obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Městská policie Plzeň je
orgánem obce a podléhá přímo primátorovi.

Vybrané druhy přestupků
počet obyvatel
(v tis.)
druh

k31.12. změna
2011 proti roku

přestupky – abs. počet
rok
2010

k 31.12.
2011

změna
10-11

2010

proti
veřejnému
pořádku
proti
občanskému
soužití
proti majetku
na úseku
ochrany před
alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi

index na 10 tis. obyv.

rok
2010

rok
2011

změna
10-11
(index)

změna
10-11
(%)

191,41 144,11 - 47,30 - 25%

185

0

3541

2666

-875

185

0

3

11

8

0,16

0,59

0,43

73%

185

0

749

884

135

40,49

47,78

7,29

15%

185

0

337

269

-68

18,22

14,54

3,68

-20%

Přestupky proti veřejnému pořádku3
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
zjištěno 24 případů – 95% řešeno pokutou na místě nezaplacenou – lokalita – celé město.

3 Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, vedoucí OAPK MP Plzeň.
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Rušení nočního klidu
zjištěno 119 případů – 55% řešeno domluvou, 35% řešeno pokutou NMNZ, 15% řešeno
pokutou na místě zaplacenou.
Lokality: 45% centrum města, 30% Skvrňany, 20% Slovany a ostatní části.
Veřejné pohoršení
zjištěno 190 přestupků – 55% domluva, 35% NMNZ, 10% NMZ, jedno předání na ÚMO
Lokality: 48% střed města Americká, Klatovská, městské sady, 25% Slovany – Francouzská,
27% Doubravka – Mohylová, Masarykova, Rokycanská, Mohylova.
Znečištění veřejného prostranství
zjištěno 665 případů, 34% řešeno domluvou, 39% pokuta NMNZ, 27% pokuta NMZ, 10x
předáno na ÚMO.
Zábor veřejného prostranství
zjištěno 101 případů, 90% řešeno pokutou NMZ, 10% NMNZ, 6x předáno na ÚMO
Lokalita: 90 % Plzeň střed – Štruncovy sady, 10% ostatní.

Přestupky proti občanskému soužití
Vyhrožování
zjištěno 9 přestupků, 70% řešeno domluvou, ostatní pokuta NMNZ.

Přestupky proti majetku
Drobná krádež
zjištěno 904 přestupků, 15 x domluva, 80% řešeno pokutou NMNZ, 20% pokuta NMZ, 7x
předáno na ÚMO, 26x předáno PČR.
Lokalita: rovnoměrně rozloženo mezi velká nákupní centra – Tesco, Kaufland, Area Bory a
další.

Úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Alkohol
zjištěno z výkonu služby 10 případů nesouvisejících s dopravou.
Tabák
zjištěno 276 případů převážně řešeno 20% domluva, 35% pokuta na místě nezaplacená,
45%pokuta na místě zaplacená.
Lokality: 39% Doubravka – Rokycanská, Zábělská, Masarykova, 30% Lochotín – Karlovarská,
31% Skvrňany – Vejprnická, Chebská, Domažlická.

Plán prevence kriminality města Plzně 2012 - 2013

2.2 SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
2.2.1 Obyvatelstvo4
V době realizace Plánu prevence kriminality 2012 - 2013 byly k dispozici pouze
souhrnné údaje Českého statistického úřadu v Plzni týkající se roku 2010.
V okrese Plzeň - město žilo v roce 2010 celkem 185 855 obyvatel – z toho 90 575 mužů a 95
280 žen. V roce 2010 se narodilo 2 185 živých dětí, zemřelo 1 878 osob. Přirozený nárůst
tedy činil 307 osob. Do okresu Plzeň - město se během roku 2010 přistěhovalo 4 473 osob,
vystěhovalo se 4 050 osob. Přírůstek stěhováním tak činil 423 osob. Celkový přírůstek
obyvatel pak během sledovaného období činil 730 osob. Stále převládá trend, že se řada
obyvatel s dobrou životní úrovní, stěhuje do sousedních okresů, kde staví rodinné domy. Je
to dáno hlavně příznivější dostupností pozemků a jejich nižší cenou. Za prací pak většinou
dojíždí do Plzně. Protože se jedná o občany, kteří mají zaměstnání, dochází tak k poklesu
počtu zaměstnaných osob bydlících v okrese Plzeň – město.

Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel
Počet obyvatel celkem
z toho ženy
Z toho věková kategorie: 0 – 14 let
15 – 64 let

31. 12. 2009
185 125
- 95 055
23 338
130 900

31. 12. 2010
185 855
- 95 280
23 790
130 099

2.2.2 Vývoj nezaměstnanosti5
Pracovní síla pro výpočet míry nezaměstnanosti byla pro IV. čtvrtletí 2010 stanovena
na 113 133 osob. Po celé sledované období roku 2010 se držela pod hodnotami
celorepublikového průměru i pod hodnotami Plzeňského kraje. Pohybovala se v rozmezí
5,9% (říjen, listopad) – 6,5% (únor, březen). V prosinci bylo na ÚP v Plzni evidováno 7 570
osob a míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 6,4%. Oproti stejnému období roku 2009 se
počet uchazečů zvýšil o 327 osob a míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,3 %.
V rámci Plzeňského kraje jsme byli v měsících květen, červen, září a říjen spolu s ÚP
Plzeň – jih okresy s nejnižší mírou nezaměstnanosti, v měsících srpen a červenec jsme

4
5

Úřad práce v Plzni. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky/trh_prace_pm_2010.pdf.
Tamtéž.
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obsadili pomyslnou druhou příčku za výše jmenovaným okresem. Po zbytek roku jsme byli
okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti – porovnání v rámci Plzeňského kraje
Region
Plzeňský kraj
ČR
Plzeň – město
Plzeň – jih
Plzeň – sever
Domažlice
Klatovy
Rokycany
Tachov

K 31. 12. 2009
Počet uchazečů
MN v %
26 802
8,2
539 136
9,2
7 243
6,1
2 285
6,8
3 197
7,8
3 203
9,6
4 383
9,5
2 146
8,5
4 345
13,4

K 31. 12. 2010
Počet uchazečů
MN v %
27 267
8,2
561 551
9,6
7 570
6,4
2 290
6,7
3 292
8,1
3 184
9,8
4 827
10,2
2 081
7,5
4 023
12,5

Vývoj nezaměstnanosti

Stav

Celkem
evidovaní

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

7 582
7 715
7 765
7 758
7 459
7 734
7 515
7 467
7 265
7 004
6 902
7 570

Uchazeči o zaměstnání
Z toho
Míra
ženy
nezaměstnanosti
v%
3 789
6,4
3 821
6,5
1 328
6,5
3 770
6,4
3 750
6,3
3 746
6,2
3 930
6,4
3 955
6,4
3 782
6,1
3 627
5,9
3 547
5,9
3 801
6,4

Volná
pracovní
místa

Počet
uchazečů na
volné místo

979
853
908
863
926
1 121
893
920
1 008
969
946
880

7,7
9
8,6
9
8,1
6,9
8,4
8,1
7,2
7,2
7,3
8,6
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Aktuální stav na trhu práce k 31. 12. 2010 6
V porovnání s listopadem došlo k nárůstu počtu uchazečů. K 31. 12. 2010 evidoval ÚP
v Plzni 7 570 uchazečů, což je o 668 více než minulý měsíc. V porovnání se stejným obdobím
loňského roku došlo k nárůstu uchazečů o 327 osob. Během prosince 2010 bylo v okrese
Plzeň – město nově evidováno 1354 uchazečů, což je o 404 více než minulý měsíc a o 421
více než ve stejném období loňského roku. Vyřazeno oproti tomu bylo 686 uchazečů, tedy o
362 méně než v listopadu a o 87 méně než v listopadu loňského roku.
Míra nezaměstnanosti v prosinci činila 6,4 %, oproti minulému měsíci stoupla o 0,5%.
V prosinci roku 2009 byla míra nezaměstnanosti na hodnotě 6,1%, tedy o 0,3% nižší. K 31.
12. 2010 evidoval ÚP v Plzni 352 absolventů a mladistvých. Počet se oproti minulému měsíci
snížil o 8 absolventů. Celkem bylo ke konci prosince na našem ÚP evidováno 880 volných
pracovních míst. Počet se snížil oproti minulému měsíci o 66 míst. V meziročním srovnání
došlo k poklesu o 324 volných míst. Na jedno volné pracovní místo připadá 8,6 uchazečů o
zaměstnání.
Z hlediska vzdělání tvořili v prosinci nejpočetnější skupinu nezaměstnaní se středním
odborným (2 681) a základním vzděláním (1 841). Nezanedbatelnou skupinu tvořili i uchazeči
s úplným středním odborným vzděláním s maturitou, kterých bylo 1 592. Z hlediska profesní
struktury, je stále evidováno nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, kteří se na
celkovém počtu uchazečů podílí 29,9 % (tj. 2 261 osob). Oproti minulému měsíci nabídka
volných míst mírně poklesla, nyní připadá na jedno volné místo s požadavkem úplného
středního vzdělání s maturitou 7,7 uchazečů, na místa pro vyučené je to 6,8 uchazečů a na
místa s požadavkem na základní vzdělání je to 19,6 uchazečů. Tento měsíc jsme evidovali 392
míst pro vyučené, 209 míst s požadavkem úplného středního vzdělání s maturitou a 94 míst s
požadavkem na minimálně základní vzdělání. Relativně nejvíce volných míst máme v
současnosti pro evidenční skupinu techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci (211
volných míst). Na jedno volné pracovní místo zde připadá 4,6 uchazečů. Místa pro tuto
evidenční skupinu tvoří 24 % z celkového počtu volných pracovních míst. Na podobném
místě v počtu volných míst jsou nyní pracovní nabídky pro řemeslníky a kvalifikované
výrobce, kde registrujeme 207 volných míst a na jedno takové místo připadá 3,6 uchazeč.
Tato místa tvoří 23,5 % z celkového počtu volných pracovních míst.

6 Úřad práce v Plzni, Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Plzeň – město. Dostupné na www:

https://portal.mpsv.cz/sz/local/pm_info/stat .
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Aktuální stav na trhu práce k 31. 12. 2011 7
K 31. 12. 2011 evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni 6 837 uchazečů o zaměstnání,
což je o 464 více než minulý měsíc, ale o 733 méně než ve stejném období loňského roku. Z
tohoto počtu bylo 6 524 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli okamžitě
nastoupit do zaměstnání. V porovnání s minulým měsícem bylo dosažitelných uchazečů o
537 více, ale v porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu o 766 osob.
Během prosince 2011 bylo v okrese Plzeň – město nově evidováno 1 169 uchazečů, což je o
484 více než minulý měsíc, ale o 185 méně než ve stejném období loňského roku. Vyřazeno
bylo 705 uchazečů, tedy o 189 méně než minulý měsíc, ale o 19 více než v prosinci roku
2010. Do nového zaměstnání během sledovaného období nastoupilo 334 osob, což je o 189
méně než v minulém měsíci a o 4 méně než ve stejném období loňského roku. Bez umístění
bylo vyřazeno 371 uchazečů. K 31. 12. 2011 bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Plzni
celkem 3 519 žen, tedy 51,5 % všech nezaměstnaných. Zároveň bylo v evidenci 658 osob se
zdravotním postižením, tedy 9,6 % všech nezaměstnaných.
Ke konci prosince bylo v evidenci registrováno 294 absolventů a mladistvých, což je o
4 méně než minulý měsíc a o 58 méně než v prosinci minulého roku. Na celkovém počtu
nezaměstnaných se tak podílejí 4,3 %. V minulém měsíci tento podíl činil 4,7 % a v prosinci
loňského roku podíl absolventů a mladistvých činil 4,6 %.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v prosinci celkem 1 770 uchazečů o zaměstnání,
tedy 25,9 % všech nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti v porovnání s minulým měsícem
vzrostla o 0,4 % a činila tedy 5,8 %. V porovnání s prosincem roku 2010 se míra
nezaměstnanosti snížila o 0,6 %. Míra nezaměstnanosti žen činila 6,9 % a mužů 5,0 %.
K 31. 12. 2011 bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem 1 272 volných
pracovních míst, což je o 297 více než v minulém měsíci a o 392 více než v prosinci
předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo připadá 5,4 uchazečů.
Ke konci prosince jsme v okrese Plzeň – město rovněž evidovali 78 volných
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné místo tak připadalo 8,4
uchazečů se ZP. Volných míst pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 108 a na jedno
místo tak připadá 2,7 absolventů. Ke konci prosince bylo v rekvalifikacích 44 uchazečů. Od
počátku roku pak bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 1 210 uchazečů a 28 zájemců o
zaměstnání.
7

Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Dostupné na www:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky/trh_prace_pm.pdf
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Základní údaje o nezaměstnanosti v okrese Plzeň - město
Uchazeči o zaměstnání

volná
místa

MN

Období

celkem

ženy

pobírající
podporu

nově
hlášení

vyřazení

(%)

Leden 09

4 724

2 478

2 085

1 241

792

3 171

4,0

Červen 09

6 330

3 373

2 962

1 032

811

1 696

5,4

Prosinec 09

7 243

3 685

2 742

933

773

1 204

6,1

Leden 10

7 582

3 789

2 913

1 226

885

979

6,4

Červen 10

7 346

3 746

2 531

924

1 037

1 121

6,2

Prosinec 10

7 570

3 801

2 515

1 354

686

880

6,4

Leden 11

7 666

3 802

2 562

1 057

961

952

6,4

Únor 11

7 428

3 689

2 363

808

1 046

882

6,2

Březen 11

7 191

3 537

2 132

906

1 143

874

6,0

Duben 11

7 001

3 513

1 955

823

1 013

958

5,8

Květen 11

6 825

3 537

1 820

842

1 018

849

5,6

Červen 11

6 856

3 597

1 827

866

835

884

5,7

Červenec11

7 081

3 801

1 967

1 002

777

907

6,0

Srpen 11

6 998

3 822

1 938

826

909

919

5,9

Září 11

6 696

3 601

1 659

1 091

1 393

1 126

5,7

Říjen 11

6 582

3 488

1 699

880

994

1 094

5,6

Listopad 11

6 373

3 366

1 633

690

894

975

5,4

Prosinec 11

6 837

3 519

1 770

1 169

705

1 272

5,8
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2.2.3 Sociální dávky
Přehled vyplacených dávek hmotné nouze
2010
PnŽ

DnB

MOP

PnŽ

DnB

MOP

počet dávek

počet dávek

počet dávek

počet dávek

počet dávek

počet dávek

70
2201
2504
851
1399
9
69
2
0
8
16
7129

0
443
1092
450
489
0
0
0
0
0
0
2474

1 214
142
140
261
144
8
5
0
0
27
0
1 941

149
2504
3087
1078
1852
13
77
3
8
5
44
8820

4
743
1443
469
765
2
0
0
0
0
0
3426

1 385
86
214
483
228
37
12
0
0
25
1
2 471

34 357

11 308

2 939

47 650

18 478

4 328

385

134

105

477

185

134

MMP
MO Plzeň 1
MO Plzeň 2
MO Plzeň 3
MO Plzeň 4
MO Plzeň 5
MO Plzeň 6
MO Plzeň 7
MO Plzeň 8
MO Plzeň 9
MO Plzeň 10
Celkem
počet dávek
Celkem
v tis. Kč

2011

Index na 10
tis. obyvatel

Vysvětlivky:
PnŽ – příspěvek na živobytí
DnB – doplatek na bydlení
MOP – mimořádná okamžitá pomoc

Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory

sociální příplatek
příspěvek na
bydlení

2010

2011

Rozdíl

20 913
4 338

15 231
17 593

- 16 575
2 362

Index na 10 tis.
obyvatel
1 130
234
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2.2.4 Sociálně vyloučené lokality na území města Plzně 8
Plzeň - Jateční
Popis lokality
Poloha: vnitřní část města
městský obvod Plzeň 4, ulice Jateční
Míra prostorového vyloučení: vysoká
Lokalita se nachází ve vnější části města, v Jateční ulici a k ní přilehlé Duchcovské ulici. Jedná
se o pavlačový dům stojící samostatně mimo veškerou další zástavbu. V bezprostřední
blízkosti se nacházejí jen neobydlené prostory, nádražní budovy (spíše sklady), poté okolí
volně přechází v další části města, z jedné strany vede železnice.
Velikost: 1 dům, třípatrový, pavlačový, počet bytů 59
Vlastník: statutární město Plzeň
Počet obyvatel: 60 - 70
Věková struktura: 30 % do 15 let, 65 % od 15 do 61 let, 5 % nad 61 let
Stav domů: velmi špatný
otlučená omítka, ohnutá zábradlí, zdi pomalované sprejem, porušené zdivo, velký zápach, vchodové
dveře jsou nezajištěné, někdy zcela chybí, řada prázdných bytů, voda ve sklepních prostorách,
hromadění odpadu v okolí domu, narušená statika domu
Vybavení bytů: pod úrovní běžného standardu
sociální zařízení součástí bytů, vytápění tuhými palivy( individuální), vlhkost a plíseň v bytech, častý
výskyt hmyzu a hlodavců

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v lokalitě: cca 80 % (5, 6 ve městě)
Z lokality bylo ke 14. 12. 2011 v evidenci úřadu práce 51 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost je
častá, opakující se. Veřejně prospěšné práce i veřejná služba jsou dostupné, nepodařilo se však získat
informace týkající se počtu obyvatel, kteří by se jich účastnili.

Dávky
Dávky státní sociální podpory: 80 %
Dávky hmotné nouze: 40 %
Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti činí dávky státní sociální podpory či hmotné nouze výrazný p odíl
příjmů obyvatel.

Zadluženost
Zadluženost vysoká, u subjektů z bankovního i nebankovního sektoru, PMDP i u města. Nízká
motivace k řešení dluhové situace.

Sociálně-patologické jevy, kriminalita, bezpečnost
Obyvatelé domu si stěžují na hluk, krádeže, slovní i fyzické ataky ze strany sousedů. Pocit bezpečí zde
lidé nemají. Dobrou pověst nemá dům ani u veřejnosti, je vnímán veskrze negativně. Objevovaly se
obavy z aktivit v drogové sféře, nicméně nebyly nikdy potvrzeny. Často zmiňovaný je problém velké ho
provozu v blízkosti domu a špatně označené přechody. V oblasti není žádné dopravní značení
upozorňující na děti pohybující se v okolí. Dle informací od obyvatel došlo již ke dvěma závažným
dopravním nehodám – srážkám s chodcem.

Ohniska problémů
Špatný stav domu, nízká kvalita vybavenosti bytů, vysoká stigmatizace obyvatel, nízký pocit bezpečí,
krádeže, napjaté vztahy, zadluženost obyvatel a nekoncepční bytová politika.
8

Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje, pro KÚ PK zpracoval Člověk
v tísni, o.p.s., pobočka Plzeň.
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Plzeň - Plac
Popis lokality
Poloha: vnitřní část města
městský obvod Plzeň 3, ulice Plachého a Korandova
Míra prostorového vyloučení: žádné
Velikost: 4 domy, čtyřpatrové
Vlastník: statutární město Plzeň
Počet obyvatel: cca 80

Věková struktura:
55 % do 15 let
35 % od 15 do 61 let
10 % nad 61 let
Stav domů: špatný
dřevěná okna, místy rozbitá, poničené a nezajištěné vchodové dveře, špatný stav omítky, odpad v
okolí i uvnitř domu, celkově špatný technický stav budov
Vybavení bytů: pod úrovní běžného standardu
společné sociální zařízení (WC a koupelna) na chodbě, ojediněle jako součást bytu, vytápění ústřední,
karmou i tuhými palivy, některé byty nevybaveny vodovodem, prázdné byty jsou většinou nezajištěné,
dochází k jejich neoprávněnému obývání, často osobami závislými na drogách

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v lokalitě: 90 % (5,6 % ve městě)
Míra nezaměstnanosti pro okres Plzeň-město činila k 31. 10. 2011 5,6 %. Ke 14. 12. 2011 bylo z
lokality v evidenci úřadu práce 81 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost je zde velmi častá,
opakující se. Obyvatelé si zde hledají práci zejména v letních měsících ve formě brigád. Dobře funguje
hledání práce přes sociální síť v rámci lokality.
Evidence na úřadě práce je problematická vzhledem ke krátkodobým zaměstnáním u pracovních
agentur, kdy v důsledku nenahlášení přivýdělku dochází k sankčním vyřazením z evidence.

Dávky
Dávky státní sociální podpory: 85 %
Dávky hmotné nouze: 80 %
Obyvatelé jsou často příjemci dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze a invalidních
důchodů, jedná se většinou o velký podíl těchto příjmů, někdy i jediný. Objevují se zmínky o práci na
černo, spíše u mužů. Ženy jsou většinou v domácnosti. Ze sociálních dávek převažují dávky hmotné
nouze, konkrétně příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Někteří si tyto dávky navyšují výkonem
veřejné služby. Často také čerpán rodičovský příspěvek a přídavky na děti.

Zadluženost
Zadluženost je vysoká, jedná se o dluhy ze spotřebitelských úvěrů z řad bankovního i nebankovního
sektoru, často dluhy u PMDP a vůči městu, které sem neplatiče sestěhovává. Obyvatelé se o dlu hové
situaci sami aktivně nezmiňují a většinou nemají motivaci ji řešit. .

Sociálně-patologické jevy, kriminalita, bezpečnost
Stížnosti na kriminalitu nejsou, policie zde provádí pravidelné obchůzky. Kriminalita se objevuje spíše v
okolí lokality (Klatovská třída, oblast CAN). Někteří obyvatelé neprovozují kriminální činnost přímo v
lokalitě, ale spíše v přilehlých oblastech. Poblíž lokality se nachází velké množství heren a barů.

Ohniska problémů
Nedostatečná vybavenost bytů, stav uvnitř i zvnějšku domů, studená voda, užívání bytů lidmi
závislými na drogách a lidmi bez domova., cílené sestěhovávání neplatičů městem.
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Plzeň – Petrohrad
Popis lokality
Poloha: městský obvod Plzeň 2
oblast Mikulášského náměstí a ulic Železniční, Barrandova, Rubešova, Úslavská
několik tří až čtyřpatrových činžovních domů uprostřed běžné zástavby, vyznačující se horším
technickým stavem
Míra prostorového vyloučení: žádné
Velikost: nelze určit
několik adres v části čtvrti
V rámci terénního šetření byly na základě subjektivního rozhodnutí jako sociálně vyloučené zjištěny
především 2 domy v ulicích Mikulášská a Barrandova, k nimž se vztahují bližší údaje týkající se stavu
domu a vybavení bytu výše, dále pak lze usuzovat na domy v ulicích Rubešova, Úslavská či Železniční.
Sociálně vyloučení obyvatelé či osoby ohrožené sociálním vyloučením však žijí v rámci lokality spíše
rozptýleně.
Vlastník: statutární město Plzeň, soukromí vlastníci
Počet obyvatel: nelze určit přesně
Stav domů: špatný
otlučená omítka, nepořádek uvnitř i v okolí domů, nezajištěné vchody
Vybavení bytů: pod úrovní běžného standardu
společné WC na chodbě, voda pouze studená, vytápění plynové

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v lokalitě: cca 60 – 80 % (v obci 5,6 %)
Míru nezaměstnanosti nelze z výše popsaných důvodů určit ani s přibližnou přesností. Dle zkušeností z
terénní sociální práce v oblasti lze odhadovat 60 - 80% nezaměstnanost v lokalitě (tj. vytipovaných
domech) . Ta je především opakovaná, kdy se obyvatelům daří získat pouze krátkodobá zaměstná ní,
bez vyhlídky na uzavření dlouhodobější smlouvy na hlavní pracovní poměr. Veřejně prospěšné práce,
veřejná služba i rekvalifikace jsou pro obyvatele dostupné, nelze však získat bližší informace o účasti
na nich.

Dávky
Dávky státní sociální podpory: 60 %
Dávky hmotné nouze: 70 %
Při odhadu příjmů obyvatel plynoucích ze státní sociální podpory či dávek hmotné nouze bylo nutné se
opět spolehnout pouze na zkušenosti z terénní sociální práce, ze kterých vychází i procentuální odhad
uvedený výše. Z dávek státní sociální podpory převažuje rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Z
dávek hmotné nouze je to nejčastěji příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Vzhledem k vysoké
míře nezaměstnanosti jsou dávky hlavním příjmem obyvatel lokality.

Zadluženost
Zadluženost je vysoká, u subjektů z bankovního i nebankovního sektoru, časté dluhy u PMDP. Nízká
motivace k řešení dluhové situace.

Sociálně-patologické jevy, kriminalita, bezpečnost
Dle rozhovoru s příslušníky policie se lokalita tzv. nápadem kriminality neliší od oblasti středu města,
předních Bor a Vinic, kde všude lze pozorovat zvýšenou míru kriminality. Je to způsobeno větším
pohybem osob v oblasti. Petrohrad se nachází blízko centra a vlakového nádraží. Častá je tedy
majetková trestná činnost vyplývající právě z vysoké fluktuace osob, nikoliv však z důvodů, které by
bylo možné připsat sociálnímu vyloučení.

Ohniska problémů
Špatný technický stav domů, nízká kvalita bydlení, neochota vlastníků investovat do oprav bytů,
rekonstrukcí domů. Zvýšená nezaměstnanost a nízké vzdělání a kompetence obyvatel.
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Plzeň - Kotkova
Popis lokality
Poloha: vnitřní část města
městský obvod Plzeň 3, ulice Kotkova
Míra prostorového vyloučení: žádné
lokalita se nachází nedaleko centra města, v blízkosti centrálního autobusového nádraží, v bytové
zástavbě
Velikost: 3 domy, třípatrové, 40 – 50 bytů
Vlastník: statutární město Plzeň, soukromý
Počet obyvatel: 80 - 90

Věková struktura:
20 % do 15 let
60 % od 15 do 61 let
20 % nad 61 let
Stav domů: špatný
domy již delší dobu určeny k demolici, a to již cca 30 let, celkově špatný technický stav budov
Vybavení bytů: pod úrovní běžného standardu 23
WC většinou na chodbě, společné pro 2 byty; koupelna někdy součástí bytu, někdy společné umyvadlo
na chodbě, absence teplé vody, někde zcela odpojena elektřina, nezajištěné vchodové dveře,
nefunkční či zcela absentující zvonky, neudržované chodby a schodiště, nefunkční osvětlení, celková
devastace společných prostor, vlhkost, plíseň, podmáčené sklepní prostory

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v lokalitě: cca 40 – 50 % (5, 6 % ve městě)
Míra nezaměstnanosti pro okres Plzeň - město činila k 31. 10. 2011 5,6 %. Ke 14. 12. 2011 bylo z
lokality v evidenci úřadu práce 26 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost se u obyvatel objevuje
často a opakovaně, celkově lze její míru odhadovat na cca 50 %.

Dávky
Dávky státní sociální podpory: 85 %
Dávky hmotné nouze: 80 %
Obyvatelé jsou často příjemci dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze a invalidních
důchodů, jedná se většinou o velký podíl těchto příjmů, někdy i jediný. Ze sociálních dávek je to
nejčastěji rodičovský příspěvek a přídavky na děti, z dávek hmotné nouze příspěvek na živobytí a
doplatek na bydlení.

Zadluženost
Zadluženost je vysoká, nejčastěji se jedná o dluhy na energiích a vůči městu. Obyvatelé nemají žádnou
motivaci své dlužné závazky řešit.

Sociálně-patologické jevy, kriminalita, bezpečnost
Stížnosti na kriminalitu jsou velice časté, policie je přivolávána i několikrát denně. Nejčastěji se tak
děje kvůli neoprávněně vniklým osobám (lidé závislí na drogách, bezdomovci, vypovězení nájemníci).
Dále se opakovaně objevuje majetková trestná činnost.. Přímo naproti lokalitě jsou provozovány
herna a bar, jejich velké množství se nachází v celém blízkém okolí.

Ohniska problémů
Špatný technický a hygienický stav domů, výskyt neoprávněně vniklých osob závislých na drogách,
bezdomovců a vypovězených nájemníků, černé odběry energie, dluhy na energiích, nové
sestěhovávání neplatících nájemníků z ostatních městských bytů, nekoncepční a netransparentní
bytová politika města umožňující vznik nových sociálně vyloučených lokalit.
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Plzeň – Jižní předměstí
Popis lokality
Poloha: vnitřní část města
městský obvod Plzeň 3, oblast Jižního předměstí, ulice Koperníkova, Bendova, Tylova, Skvrňanská
Míra prostorového vyloučení: žádné
lokalita se nachází nedaleko centra města, v bytové zástavbě
Velikost: cca 7 domů
Vlastník: statutární město Plzeň, soukromý
Počet obyvatel: nelze určit
Stav domů: špatný
špatný technický stav domů, nezajištěné vchody, nepořádek v okolí i uvnitř domů, hromadění odpadu
před domy
Vybavení bytů: pod úrovní běžného standardu
v některých bytech WC součástí vybavení, v některých sociální zařízení na chodbě, původní špatně
těsnící okna, problematické vytápění, vytápění centrální, vlhkost, plíseň
Jižní předměstí netvoří jasně vymezitelné území, na kterém by bylo možné ohraničit sociálně
vyloučenou lokalitu. Nicméně lze zde identifikovat domy odlišující se svým špatným technickým
stavem a koncentrací nájemníků nacházejících se v sociálně nepříznivých situacích. Takto je možné
hovořit cca o 7 domech rozptýlených v rámci oblasti určené ulicemi Koperníkova, Bendova, Tylova a
Skvrňanská. K těmto se pak vztahují informace uvedené výše. Lokalitu lze považovat před evším za
ohroženou sociálním vyloučením.

2.3 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA
Prevence kriminality, vzhledem k velkému rozsahu příčin trestné činnosti, zasahuje do
mnoha oblastí veřejného života, např. do oblasti sociální, zaměstnanosti, vzdělávání,
osvětové, trávení volného času, krizové intervence či urbanistického plánování. Tuto oblast
rozhodně nelze podceňovat a je potřeba v preventivních aktivitách společensky nežádoucích
jevů i nadále rozvíjet činnost, která v důsledku povede k jejich snižování. Ve městě Plzni se na
eliminaci sociálně-patologických jevů podílí celá řada institucí.

2.3.1 Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně 9
Vybrané odbory zainteresované v dané problematice (zástupci těchto odborů jsou
členy pracovní skupiny prevence kriminality):
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
Zásadní úkoly odboru:
9

Zdroj a více informaci na http://www.plzen.eu/
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Zajišťuje koordinaci a spolupráci při řešení bezpečnosti na území města Plzně
mezi samosprávou, Policií ČR, Městskou policií Plzeň a dalšími institucemi
a organizacemi.
Společně s Policií ČR a Městskou policií Plzeň vytipovává na území města riziková
místa v oblasti bezpečnosti a součinnost na zlepšení bezpečnostní
situace na území města.
Shromažďuje informace bezpečnostního charakteru, navrhuje opatření
k předcházení kriminality, nebo k potlačení kriminality.
Zajišťuje informovanost občanů Plzně o realizovaných projektech, spolupracovat
s masmedii a zajišťovat funkčnost a aktualizaci webového portálu „Bezpečné
město“.
Zajišťuje možnost nepřetržité komunikace mezi občany města a partnery projektu
Bezpečné město (samospráva, Policie ČR, Městská policie Plzeň) v oblasti
bezpečnosti.
Zpracovává projektové záměry v rámci městského programu prevence kriminality
a protidrogové politiky. Z pověření primátora nebo pověřeného zastupitele pro
oblast bezpečnosti zpracovávat metodická doporučení pro činnost městské
policie a provádět prošetřování stížností na postup městské policie.

Odbor bezpečnosti realizuje od roku 2009 projekt „Bezpečné město“, který byl
spuštěn podpisem Koordinační dohody mezi policií a samosprávou. V letošním roce převzal
záštitu na tímto projektem ministr vnitra Jan Kubice.
Hlavní cíle projektu Bezpečné město:10
1. Zlepšení bezpečnostní situace na území města Plzně a zvýšení pocitu bezpečí
občanů v Plzni.
2. Koordinace Policie ČR, městské policie Plzeň, samospráv na úrovni městských
obvodů a Magistrátu města Plzně při řešení bezpečnostní situace na území města
Plzně.
Za tímto účelem byly jednotlivé městské obvody rozděleny na policejní okrsky,
o které se stará tým složený ze zástupců Městské policie, Policie ČR a zastupitelů daného
městského obvodu. Tento tým, složený z osob znalých konkrétních lokalit města, tak zajišťuje
kompetentní pokrytí problematiky příslušného městského obvodu. Projekt umožňuje
občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku
konkrétní lokality. Poskytuje občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti,
případně umožňuje přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.
Odbor sociálních služeb
Zásadní úkoly odboru:

10

Zdroj a více informací na: www.bezpecnemesto.eu.
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Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření
funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené,
cizince a další.
Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na
území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů
NNO.
Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb a zpracovává
návrhy hlavních směrů střednědobého sociálního programu města Plzně.
Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním rozvojové koncepce
Města, s národními prioritami a národními akčními plány.
Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni
samosprávy.
Administruje software systému „Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních
služeb“.
Poskytuje finanční podpory projektovým záměrům nestátních neziskových
organizací, v souladu se Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb.
Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu,
spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb.
Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní
práce.

Přehled poskytovaných sociálních služeb 11
1. Služby pro rodinu, děti a mladistvé
• Kojenecký ústav
• Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ŠNEČEK
• Dětský domov
• Centum SOS ARCHA (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
• Centrum SOS Archa
• Intervenční centrum Plzeňského kraje
• DUHA - křesťanské mateřské centrum
• Pobytové a resocializační centrum MáTa
• Fond ohrožených dětí – terénní služba (pobočka Plzeň)
• Centrum dětí a rodičů (CeDR)
• Denní pobytové rodinné a mateřské centrum „JABLÍČKO“
• Mateřské centrum Plzeňské panenky
• Centrum pro rodinu Vinice
• Domov sv.Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
• Poradna náhradní rodinné péče
• OÁZA
• Poradna pro ženy a dívky - Plzeň
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
• RC Vlnka
• Klub Balón
• Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
• BRÁNA do života
11

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně 2011. Dostupné na WWW:
http://socialnisluzby.plzen.eu/Files/soc/katalog/katalog_2011/katalog_soc_sluzeb_0_cely.pdf
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Nízkoprahový klub pro děti a mládež
DOMUS
NAVETA - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Občanské sdružení pro ochranu přirozených práv rodičů a dětí
Občanské sdružení ProCit

2. Služby pro seniory
• Pečovatelská služba
• Domov pro seniory „Sedmikráska", Kotíkovská 15, Plzeň
• Domov pro seniory „Kopretina" Západní 7, Plzeň
• Domov se zvláštním režimem „Sněženka", Klatovská 145, Plzeň
• Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek", Kotíkovská 15, Plzeň
• Domov se zvláštním režimem „Petrklíč" Západní 7, Plzeň
• Sociálně aktivizační služby pro seinory a osoby se zdravotním postižením - TOTEM
• Domov pokojného stáří sv.Alžběty
• Domovinka - Pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská služba
• Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany
• Domov pro seniory sv. Jiří
• Charitní pečovatelská služba
• Tísňová péče
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Aktivizační program – Zdravý životní styl
• Židovská obec – odborné sociální poradenství
• Baculus
• Domovinka - Denní stacionář
• Domovinka - Týdenní stacionář
• Domovinka – Tísňová péče
3. Služby pro zdravotně postižené
• Denní stacionář „Jitřenka“
• Sociální rehabilitace pro postižené civilizačními chorobami
• Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené
• Denní stacionář ČLOVÍČEK – program pro děti a mládež
• Denní stacionář ČLOVÍČEK – program pro mládež a dospělé
• MŮJ 1+0 – chráněné a podporované bydlení
• JDEME DÁL sociálně aktivizační služby
• Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu
• Denní stacionář Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
• Chráněné bydlení Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
• Odborné sociální poradenství Ledovec
• Sociální rehabilitace Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
• Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým onemocněním
• Odlehčovací služby pro tělesně postižené a osoby pečující
• Sociální poradenství Exodus pro osoby se zdravotním handicapem
• Sociální rehabilitace Exodus pro osoby se zdravotním handicapem
• Chráněná dílna „Kavárna a čajovna Kačaba“
• Pracovní rehabilitace v Kavárně a čajovně Kačaba
• Centrum denních aktivit a služeb Krystal
• LORM – společnost pro hluchoslepé
• MAMMA HELP centrum Plzeň – poradenství pro ženy s rakovinou prsu
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Charitní ošetřovatelská služba
Osobní asistence Plzeň
Pohotovostní asistenční služba
Týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany
MOTÝL – zájmové aktivity
MOTÝL – raná péče
MOTÝL – terapeutické dílny
Středisko pro ranou péči Plzeň
Odborné poradenství pro zrakově postižené
Sociální rehabilitace pro zrakově postižené
Průvodcovské a předčitatelské služby pro zrakově postižené
Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené
Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené a seniory
Sociální rehabilitace pro zrakově postižené (kompenzační pomůcky)
Terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých
Integrace tělesně postižených do většinové společnosti
TY a JÁ – klubové centrum
Poradenské středisko ČKNH pro sluchově postižené a seniory
Poradna NRZP pro Plzeňský kraj
Plzeňská unie neslyšících (PUN)
Spolek neslyšících Plzeň (SNN)
Prateta o.s. - Centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Osobní asistence Hewer

4. Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Domov sv. Františka – azylový dům – Městská Charita Plzeň
Domov sv. Františka – noclehárny – Městská Charita Plzeň
Domov sv. Františka – nízkoprahové denní centrum – Městská Charita Plzeň
Domov sv. Františka – ordinace praktického lékaře pro dospělé – Městská Charita Plzeň
Azylový dům pro ženy – Naděje
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň – Diecézní Charita Plzeň
Středisko sociální rehabilitace – Diecézní Charita Plzeň
Podpora vzdělávání pro cizince – SPOLEČNOST TADY A TEĎ
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj – Správa uprchlických zařízení
MV ČR
Kontaktní místa Centra na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj – Správa
uprchlických zařízení MV ČR
Odborné sociální poradenství pro cizince – Organizace pro pomoc uprchlíkům
Terénní programy (v ORP Plzeň) – Organizace pro pomoc uprchlíkům
Sociální asistence a prevence protiprávního jednání – Člověk v tísni
Pracovní, finanční a kariérní poradenství – Člověk v tísni
Terénní sociální práce v Plzeňském kraji – Člověk v tísni
Terénní program – Diakonie ČCE - středisko v Plzni
Terénní program – AMARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV
Jekhetano Drom – Kajdžas Romale – program sociální poradna a program terénní sociální
práce – Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

5. Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí
• Kontaktní centrum – Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 157
• P-centrum, středisko primární prevence 158
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Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Program následné péče – Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 160
Drogové poradenství ve věznici – Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 161
Regionální terénní program – Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 162
Kontaktní centrum – POINT 14 163
Terénní program – POINT 14 164
Primární prevence – POINT 14 165
Středisko následné péče – Chráněné bydlení – POINT 14 166
Terénní program – Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 167
Substituční program Plzeň – Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 168
Terapeutická komunita Vršíček – Středisko křesťanské pomoci Plzeň 169
Sociální rehabilitace – Středisko křesťanské pomoci Plzeň

6. Ostatní služby
• Centrum SOS Archa – krizová pomoc – Diakonie ČCE – středisko v Plzni
• Centrum SOS Archa – aktivity primární prevence – Diakonie ČCE – středisko v Plzni
• Dobrovolnické centrum – Diakonie ČCE – středisko v Plzni
• Management dobrovolnictví pro neziskové organizace – TOTEM – RDC
• Terénní krizová služba – Diecézní charita Plzeň
• Sociální poradenství – Fakultní nemocnice Plzeň
• Odborné sociální poradenství – Občanská poradna Plzeň
• Odborné sociální poradenství – Židovská obec Plzeň
• Odborné sociální poradenství – Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch
• Poradna pro oběti trestných činů – Bílý kruh bezpečí
• Finanční poradenství – SPOLEČNOST TADY A TEĎ
• Ochrana práv rodičů a dětí – O.S. Pro ochranu přirozených práv rodičů a dětí
• Mamma HELP centrum Plzeň – přednášková činnost
• Sociální, zdravotnická a charitativní činnost – Český červený kříž
• Odborné sociální poradenství Exodus
• Probační a mediační služby – Probační a mediační služba ČR – středisko Plzeň
• Lidská práva – Sdružení poškozených justicí ČR
• Klimatická léčba onemocnění dýchacích cest – Dětské klimatické pobyty
• Klimatické léčebné lázeňské pobyty – Dětský nadační fond Plzeň
• Hospic sv. Lazara

Odbor státní sociální péče
Zásadní úkoly odboru:
• Poskytuje služby v oblastech - péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
a péče o rodinu a děti.
• Zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče podle
zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, pro občany obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta,
Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický
Borek, Tymákov. V rámci působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje
sociálně-právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami nebo
jednotlivci na úseku péče o rodinu a děti.
• Zajišťuje náhradní rodinnou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro občany města Plzně.
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Zajišťuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením pro území města Plzně
a pro obce Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše,
Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov.
Realizuje kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti a poskytuje
výchovnou, sociálně-právní, poradenskou a socioterapeutickou péči občanům
ohrožených sociálním vyloučením.
Zajišťuje tzv. kontinuální péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením formou
pomoci ve spolupráci s dalšími úřady a institucemi při zajišťování ubytování,
pracovní rehabilitace a začleňování do pracovního procesu.
Rozhoduje o poskytování peněžité dávky občanům ohroženým sociálním
vyloučením podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V každém z Úřadů městských obvodů Plzeň je zřízen Sociální odbor. V rámci Odboru
státní sociální péče MMP a Sociálních odborů největších MO Plzeň 1 – 4 jsou zařazeny pozice
sociálních kurátorů.

Případy řešené kurátory pro mládež

Trestná činnost
do 15 let
mladiství
Přestupky
do 15 let
mladiství
Výchovné problémy
do 15 let
mladiství
Dohledy
do 15 let
mladiství
Uložená výchovná opatření
do 15 let
mladiství
Opatření uložená do 15 let
Návrh na předběžné opatření
do 15 let
mladiství
Návrh na ústavní výchovu
do 15 let
mladiství

2010

2011

342
120
222
55
0
55
292
144
148
62
35
27
10
0
10
9
18
10
8
0
0
0

324
113
211
47
0
47
295
140
155
73
37
36
9
0
9
10
8
3
5
0
0
0
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Přehled počtu vybraných personálních pozic sociálních odborů
Pozice
OSPOD
soc.kurátor
pro dospělé
soc.kurátor
pro mládež

OSSP MMP
6
2

Počet zaměstnanců
MO Plzeň 1
MO Plzeň 2
MO Plzeň 3
4
5
9
0
0
0

2

1

1

2

MO Plzeň 4
5
0
2

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Zásadní úkoly odboru:
• Zajišťuje odborný dohled, koordinaci a kontrolu činností za účelem plnění úkolů
zřizovatele základních škol a školních jídelen.
• Koordinuje přípravu rozpočtu škol a školských zařízení včetně zpracování rozpisu
rozpočtu přímých nákladů hrazených ze státního rozpočtu.
• Řeší zřizování školských rad.
• Zajišťuje činnost Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise pro sport a mládež
Rady města Plzně.
• Zajišťuje grantové programy a příspěvky na rozšíření nabídky mimoškolních
činností, volný čas dětí a mládeže, akce se vzdělávací tématikou a příspěvky na
rozvoj sportu.
• Zajišťuje smluvní podmínky pro dopravu žáků na plavecký výcvik, dopravní
výchovu a školní spoje.
• Zajišťuje dotace na školy v přírodě a lyžařské výcviky.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajišťuje zpracování statistických výkazů z dokumentace a evidence škol
a školských zařízení.
Zajišťuje grantové programy na podporu vzdělávání.
Připravuje a realizuje konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení.
Řeší podněty a připomínky na činnost škol a školských zařízení.
Řeší změny v rejstříku škol.
Dohlíží na činnost školních jídelen.
Řeší a konzultuje pracovněprávní problematiku škol a školských zařízení.
Zajišťuje metodickou pomoc v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí u mateřských
škol.

Orgány a organizace města Plzně 12
Komise Rady města Plzně (RMP)

12

Zdroj a více informací na http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/organizacnistruktura-magistratu.aspx
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RMP usnesením č. 24 ze dne 13. 1. 2011 zřídila v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a §
122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, celkem 18 komisí RMP. Na prevenci
kriminality se podílejí zejména tyto:
-

Komise protidrogová a prevence kriminality
Komise pro sociální věci
Komise pro bezpečnost
Komise pro integraci menšin a cizinců
Komise pro výchovu a vzdělávání

Městská policie Plzeň
-

Odbor analýzy a prevence kriminality (OAPK) MP Plzeň 13

OAPK se zabývá především těmito hlavními činnostmi:
• Vytváří preventivní programy, projekty prevence kriminality a spolupracuje
s různými subjekty při realizaci projektů a programů primární prevence kriminality
na území města Plzně, ale i v rámci Plzeňského kraje.
• Zabývá se koordinací činnosti okrskových strážníků ve vztahu k realizaci projektu
Bezpečné město. Zajišťuje kontakt a spolupráci mezi okrskovými strážníky a
ostatní subjekty na poli veřejného pořádku ve městě (ředitelé škol a jiných
institucí). Koordinuje činnost MP a spolupracuje s Odborem bezpečnosti a
prevence kriminality MMP ve vztahu k realizaci projektů prevence kriminality –
podání návrhů projektů na MV, realizace projektů ve spolupráci s OBPK a dalšími
subjekty.
• Podílí se na výuce a výcviku strážníků sloužících u městské policie. Dále se podílí i
na i výběru, výcviku a výuce nových adeptů o zaměstnání u MP. Zajišťuje veřejný
pořádek při konání kulturních, sportovních a společenských akcí a pořizuje
videozáznam či fotodokumentaci. Zveřejňuje veškeré aktivity městské policie na
webovém portálu MP, který administruje a přispívá na webový portál
Bezpečného města, kde se formou písemných odpovědí účastní řízené diskuze na
různá témata.
• Podílí se na realizaci a fungování Krizového týmu MP Plzeň ve spolupráci
s magistrátním psychologem.
Statistika práce OAPK za rok 2011
V roce 2011 bylo provedeno odborem OAPK 430 besed pro všechny skupiny
obyvatelstva. Celkově bylo metodiky prevence kriminality osloveno přes 12 300 občanů
z Plzně a nejbližšího okolí.
Nejvíce spolupracuje městská policie s těmito mateřskými, základními a středními
školami:
Mateřské školy:
5. MŠ, 9. MŠ, 17. MŠ, 21. MŠ, 22. MŠ, 23. MŠ, 27. MŠ, 29. MŠ, 31. MŠ, 37. MŠ, 46. MŠ, 49.
MŠ, 50. MŠ, 51. MŠ, 54. MŠ, 57. MŠ, 64. MŠ, 81. MŠ, 89, MŠ Zbůch, MŠ Bílá Hora,
13

Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, vedoucí OAPK MP Plzeň.
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Plzeňské základní školy:
1. ZŠ, 2.ZŠ, 4.ZŠ, 7.ZŠ, 10.ZŠ, 13.ZŠ, 21.ZŠ, 25.ZŠ, 26.ZŠ, 33.ZŠ, 34.ZŠ, Benešova ZŠ,
Masarykova ZŠ, Božkov ZŠ, respirační třídy při FN Plzeň, Základní praktická škola Bory,
Mimoplzeňské základní školy:
ZŠ Chotíkov, ZŠ Nepomuk, ZŠ Zruč, ZŠ Strašice, ZŠ Plasy, ZŠ Hrádek u Rokycan, ZŠ Újezd
Střední školy:
SOOŠOM, VOŠ sociálních studií a managementu Ledecká, SOU Nerudova ul., ISS živnostenská
– Škroupova ul., SOU Potravinářské, SOU dopravní – Skvrňany, SOŠ Skvrňany, Sportovní
gymnázium Plzeň,
Senioři v rámci:
ÚMO Plzeň 4, Husova 4 – klub seniorů, ÚMO Plzeň 1, beseda pro seniory Radnice –
Nám.Republiky
Další akce ve vztahu k mládeži široké veřejnosti:
Balonová show, beseda pro neslyšící, Branný den, beseda pro autisty, Letní dětské tábory
( Dehetná, Buben, MP Most, Cheznovice, Krušnohor, Poldík, Manětín), Den s IZS, Dětský
domov Domino, Hasičí Bílá Hora, Diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, ICE parky
Košutka, Hudebniny Houdek – ÚMO 3, Mateřské centrum Duha, Mladý záchranář Globus,
Mladý záchranář Přeštice, Slavnosti Svobody, S rozvahou na kole, SVČ Domeček, příměstský
tábor Šeříkovka.

2.3.2 Krajský úřad Plzeňského kraje 14
Spolupráce spočívá především v pravidelném setkávání s krajským manažerem
prevence kriminality, v předávání informací, v konzultacích při řešení společných úkolů a ve
vzájemné součinnosti při realizaci projektů prevence kriminality.

2.3.3 Policie ČR
-

Preventivně informační oddělení (PIS)

Pracovníci preventivně informační skupiny se při své práci zaměřují hned na několik oblastí:
• Spolupráce se sdělovacími prostředky (aktuální informační servis na webových
stránkách policie; policejní pátrací a informační rubriky v tisku, rozhlasu a televizi;
poskytování informací o nehodovosti v silničním provozu a kriminalitě).
• Spolupráce s širokou veřejností (terénní akce pro občany všech věkových
kategorií - výstavy, soutěže nebo „den s policií; besedy v mateřských, základních
a středních školách; akce pro seniory).
• Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.

2.3.4 Probační a mediační služba15
Zajišťuje zejména tyto služby:

14
15

Více informací na http://www.kr-plzensky.cz/
Zdroj a více informací na https://www.pmscr.cz/
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•
•

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených
s trestnou činností.
Organizace a zajištění efektivního a důstojného výkonu alternativních trestů a
opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci
kriminality.

Informace ke středisku Probační na mediační služby v Plzni, Edvarda Beneše 1, 301 00
Plzeň 16
Do působnosti střediska Probační a mediační služby (PMS) v Plzni spadají soudní
okresy Plzeň-město, Plzeň-sever a Plzeň-jih. Poskytujeme tedy servis třem soudům z těchto
okresů a také Krajskému soudu v Plzni v jeho prvoinstančních rozhodnutích.
Středisko PMS Plzeň bylo zřízeno k 1.1.2001. V současné době má jedenáct
kmenových zaměstnanců a dva další, kteří do Plzně dojíždějí z okolních středisek v rámci
dlouhodobé výpomoci.
Agenda je rozdělena mezi tři specializovaná oddělení: oddělení zaměřené na výkon
obecně prospěšných prací, na probační a mediační činnosti pro dospělé a probační
a mediační činnosti pro mládež. Průměrně středisko pracuje s přibližně 900 novými případy
ročně.
PMS provádí dohled a kontrolu nad plněním alternativních trestů (např. obecně
prospěšné práce, podmíněné odsouzení a podmíněné propuštění s dohledem, domácí
vězení) a současně kontroluje plnění uložených povinností a omezení (užívání návykových
látek apod.).
V oblasti mládeže pracuje PMS jak s mladistvými, tak s dětmi mladšími 15 let. Ve
vykonávacím řízení především provádí dohled. Nejčastějšími opatřeními, která PMS navrhuje
v přípravném řízení, jsou společensky prospěšné činnosti (ve prospěch neziskových
organizací) a účast v probačních programech (v Plzni dva akreditované programy pro mládež:
KOST a Učební programy-mladiství).
Mimo práce s pachateli trestných činů se PMS věnuje také poškozeným (obětem
trestných činů) – poskytuje jim podporu a informační servis, kontakty na potřebné instituce a
odborníky, pomáhá např. uzavírat dohody o náhradě škody apod.
V níže uvedeném přehledu je výčet nejčastějších činností Probační a mediační služby
v posledních dvou letech:

16

Zpracovala: Mgr. Kamila Vašíčková, vedoucí střediska PMS v Plzni
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DOSPĚLÍ:
Práce v přípravném řízení a řízení před rozhodnutím soudu:
Středisko
Plzeň
2010
2011

Zprostředkování řešení Předjednání možnosti
konfliktu (práce
uložení trestu obecně
v přípravném řízení)
prospěšných prací
27
29

137
199

Předjednání
možnosti uložení
trestu domácího
vězení
10
10

Práce ve vykonávacím řízení (po pravomocném rozhodnutí):
Podmíněné
Obecně
Podmíněné
propuštění
Středisko
Domácí
prospěšné
odsouzení
z výkonu trestu
Plzeň
vězení
práce
s dohledem odnětí svobody s
dohledem
2010
296
245
42
4
2011
230
247
18
2

Náhrada
vazby
dohledem
28
22

Příprava podkladů
pro podmíněné
propuštění z výkonu
trestu odnětí
svobody
51
31

MLÁDEŽ (mladiství a děti mladší 15 let):
Práce v přípravném řízení a řízení před rozhodnutím soudu:
Zprostředkování řešení
Předjednání
Předjednání
konfliktu (práce
Středisko
možnosti uložení
možnosti uložení
v přípravném řízení) –
Plzeň
trestu obecně
trestu domácího
mladiství i děti mladší 15
prospěšných prací
vězení
let
2010
54
0
0
2011
47
0
1
Práce ve vykonávacím řízení (po pravomocném rozhodnutí):
Trestní opatření podmíněné
Trestní opatření
Středisko
odsouzení s dohledem a výchovné
obecně
Plzeň
opatření dohled probačního
prospěšné práce
úředníka
2010
7
17
2011
0
18

Náhrada
vazby
dohledem
0
0

Dohled probačního
úředníka (děti mladší 15
let)
14
8

2.3.5 Úřad práce17
Úřad práce v rámci preventivních aktivit poskytuje informace např. o míře
nezaměstnanosti ve městě a v jednotlivých městských obvodech, o počtu dlouhodobě
17

Zdroj a více informací na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/plzen
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nezaměstnaných osob, zejména osob bez vzdělání nebo jen se základním vzděláním, které se
velmi těžko uplatňují na trhu práce, a v neposlední řadě poskytuje statistické údaje o legálně
pracujících cizincích.

2.3.6 Pedagogicko-psychologická poradna18
Pedagogicko-psychologická

poradna

poskytuje

odbornou

psychologickou

a

pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských,
základních i středních škol.
-

Projekt KÁPÉZET19

(Komlexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ)
Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných
třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat
pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními
kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity
sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní.
Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet
příčinám a mírnit negativní projevy poruch.

2.3.7 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

základní škola a školní jídelna Plzeň20
Současnou podobu zařízení tvoří diagnostický ústav, který přijímá rozhodnutím soudu
o nařízení předběžného opatření, ústavní výchovy či uložení ochranné výchovy děti, které si
plní povinnou školní docházku (děti mladší jsou administrativně umisťovány do dětských
domovů). Součástí diagnostického ústavu je základní škola, kde si děti plní povinnou školní
docházku. Vedle diagnostického ústavu jsou součástí zařízení Střediska výchovné péče
v Plzni, Domažlicích a Karlových Varech. Všechna střediska poskytují ambulantní i internátní
služby na základě dohody se zákonnými zástupci.

2.3.8 Neziskové organizace
Město Plzeň má poměrně širokou nabídku služeb poskytovaných neziskovými
organizacemi v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevenci. Na jejich podporu
18

Zdroj a více informací na http://www.pepor.pilsedu.cz/
Projekt KPZ. Dostupné na www: http://www.kapezet.cz/
20 Zdroj a více informací na www.dduplzen.cz
19
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každým rokem vynakládá nemalou část finančních prostředků ze svého rozpočtu. Kapitola
zachycuje pouze výběr několika hlavních organizací ve městě Plzni, které svými službami
výrazně přispívají ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a
etnických skupin, předchází jejich sociálnímu vyloučení a napomáhají k jeho odstraňování.

Ponton, o.s.21
Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin
z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a
napomáhat k jeho odstraňování.
Cíle:

•
•
•

•
•

Poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru,
dle potřeb cílových skupin.
Zajišťovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se
v nepříznivé sociální situaci.
Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a
k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity
zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace.
Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin.
Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak
poskytované služby.

Programy:
NZDM Pixla - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klubíčko - program předškolní výchovy
COM.PASS - terénní program s neorganizovanou mládeží
Miro Suno - hudebna a hudební aktivity
MEZERY - interaktivní vzdělávací programy pro školy
NZDM BEDNA - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň22
Vychází z pedagogiky a sociální práce, kterou rozvinul zakladatel salesiánů, italský
kněz Jan Bosco (1815-1888). Ten se inspiroval životním stylem sv. Františka Saleského (16.
st.). Odtud pochází název salesiáni, salesiánský. Tento systém se opírá o rozum, křesťanské
hodnoty a laskavost; nepoužívá donucovacích prostředků, dovolává se přirozených
schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě.
K hlavním principům patří:

21

Zdroj a více informací na www.ponton.cz

22

Zdroj a více informací na www.sdbplzen.cz
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•

•
•
•
•
•

Otevřenost: otevíráme se širokému spektru dětí a mladých lidí bez ohledu na
jejich postoj k církvi. Předpokladem je snaha o dobrý vztah k ostatním
a respektování společného programu a pravidel.
Každodenní provoz: směřujeme k tomu, aby děti měly možnost přicházet denně
a aby jim byl stále někdo k dispozici.
Osobní přístup: každý kdo přijde, je přijímán s osobním zájmem.
Ovzduší domova: snažíme se vytvářet prostředí, kde se každý může cítit bezpečně
a kde je přijímán bez ohledu na své zásluhy nebo chyby.
Pestrá nabídka aktivit odpovídá různorodým zájmům a potřebám.
Preventivní systém a asistence: naše výchova je založena na vztazích. Motivujeme
k činnosti, a tím předcházíme nežádoucím iniciativám. Asistencí rozumíme naši
stálou aktivní přítomnost.

Programy:
Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině
Nízkoprahové kluby Balón a Vzducholoď
Zájmové kroužky

Člověk v tísni, o.p.s.23
V současnosti tvoří jádro činnosti poskytování sociálně integračních služeb lidem a
rodinám v nepříznivých životních situacích. Vedle toho společnost realizuje i řadu
vzdělávacích aktivit, informačních projektů pro různé cílové skupiny a kulturní aktivity pro
veřejnost. Celkovým záměrem je přispívat k rozvoji principů nediskriminující občanské
společnosti na regionální úrovni.
Projekty:
NAP SI spolu!
Programy pracovní a finanční asistence STROP
Plzeňáci?
SATR – Sociální asistence v trestním řízení
Probační a resocializační program Právo na každý den
Migrace a neonacismus – co je větší hrozba
Poradna vyššího věku
Kyberšikana – Prevence nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT

SPOLEČNOST TADY a TEĎ, o.p.s.24
Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným
jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost
organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané
a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné.

23

Zdroj a více informací na www.cvtplzen.cz

24

Zdroj a více informací na www.tadyated.org
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Cíle:
•
•
•
•

Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti dětí ze sociálně vyloučeného
prostředí.
Podporovat mimoškolní vzdělávání školou povinných dětí.
Podporovat a motivovat rodiče z cílové skupiny v dalším vzdělávání jejich dětí.
Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti rodičů ze sociálně vyloučeného
prostředí.

Projekty:
Projekt „MUSTR – podpora a motivace ke vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“
Projekt „Do lavic! – podpora a poradenství“
Projekt: „Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu“
Projekty „GhettOut“ a „GhettOut – trenažer životních strategií“
Projekt „Otevřené dveře“

Středisko křesťanské pomoci Plzeň25
Projekty:
•

•

•

Terapeutická komunita pro muže ve věku 18 - 40 let s některým druhem závislosti
(alkohol, drogy, gambling). Zajišťuje nepřetržitou službu a program pro své
klienty.Cílem projektu je podchytit klienty s problémem závislosti, motivovat je k
léčbě a aktivizovat jejich úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence drog, zdravý
životní styl a znovunavrácení se do společnosti.
Dům na půl cesty je pobytovým zařízením sociální péče pro muže odcházejících
z dětských domovů, z výchovných ústavů nebo z nápravného zařízení. Je určen
pro muže ve věku od 18 – 26 let.
Sociální rehabilitace v pracovní agentuře – zařízení je určeno pro klienty
přicházejících z nápravného zařízení nebo z ulice. Pomoc základní poradenskou
službou nebo asistenčním doprovodem do dalších zařízení SKP, na úřady, do
zdravotnických zařízení.

POINT 1426
Point 14 aktivně hledá možná společná východiska pro lidi závislé nebo jinak sociálně
znevýhodněné s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout
osobnost člověka. Point 14 zajišťuje primární prevenci drogových závislostí, provozuje
kontaktní centrum, kam přicházejí lidé s problémy závislosti. Zájemce o léčbu deleguje s
ohledem na indikaci přednostně do TK Vršíček. Po skončení léčby mohou klienti přejít opět
do Point 14, a to do Střediska následné péče - Chráněné bydlení.
Programy:
Specifická primární prevence
Páteční klub
25

Zdroj a více informací na www.skp-plzen.cz

26

Zdroj a více informací na www.point14.cz
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Kontaktní a poradenské služby
Terénní aktivity
Středisko následné péče

Ulice-Agentura sociální práce, o.s.27
Provádí sociální práci a poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti
pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity. To vše
na území města Plzně a v Plzeňském regionu. Služby Harm Reduction jsou součástí
základního východiska strategie protidrogové politiky, která vychází z konceptu Světové
zdravotnické organizace v 21. století. Dále provozuje zdravotnické zařízení Substituční
centrum Plzeň, které se zabývá ambulantní formou léčby opiátových závislostí. Více než 90%
všech klientů je součástí romské komunity.
Programy:
Terénní program
Substituční centrum Plzeň

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s 28
CPPT poskytuje služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejm.závislostí na
návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání
návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje
zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní
situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.
Cíle:
•
•
•

Mírnit sociální a zdravotní škody způsobené společnosti zneužíváním návykových
látek na Plzeňsku a v Plzeňském kraji.
Podporovat vznik efektivního systému kvalitních služeb prevence a léčby
drogových závislostí na Plzeňsku.
Zlepšovat objektivní informovanost veřejnosti o předcházení a rizicích zneužívání
omamných a psychotropních látek.

Programy:
P - centrum
K - centrum
Drogové poradenství ve věznici
Terénní program
Program následné péče

27 Zdroj
28

a více informací www.ulice-plzen.com

Zdroj a více informací www.cppt.cz
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2.3.9 Koordinační pracovní skupina prevence kriminality
Na základě možnosti zapojení se do městské úrovně prevence kriminality na základě
Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008 - 2011 byla schválena pracovní skupina
prevence kriminality usnesením RMP č. 27 z 10. 1. 2008. Zástupci všech výše uvedených
institucí jsou členy pracovní skupiny. Aktuální složení této skupiny je následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radní města Plzně pro oblast bezpečnosti
Manažer prevence kriminality MMP
Zástupce Oboru sociálních služeb
Zástupce Odboru státní sociální péče
Zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP
Zástupce Městské policie Plzeň
Zástupce Městského ředitelství Policie ČR Plzeň
Zástupce Probační a mediační služby Plzeň
Zástupce Diagnostického ústavu Plzeň
Zástupce Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň
Krajský manažer prevence kriminality
Zástupce ÚMO 1
Zástupce ÚMO 2
Zástupce ÚMO 3
Zástupce ÚMO 4
Zástupci NNO
Členové pracovní skupiny prevence kriminality se pravidelně schází nejméně čtyřikrát

do roka a na svých schůzkách řeší aktuální problémy v oblasti prevence kriminality ve městě.
V roce 2011 se skupina sešla celkem pětkrát. Na své poslední schůzce dne 15. 12. 2011
provedli zúčastnění členové skupiny následující vyhodnocení Koncepce prevence kriminality
města Plzně na léta 2008 – 2011:

Vyhodnocení Koncepce prevence kriminality 2008 – 2011
CÍL 1. ZVÝŠIT POČET STRÁŽNÍKŮ A POLICISTŮ VE MĚSTĚ
1.1
Zlepšení bezpečnostní situace na území města Plzně a zvýšení pocitu bezpečí
občanů v Plzni
V roce 2009 bylo provedeno šetření „Analýza strachu z kriminality ve městě Plzni“, které pro
město Plzeň realizovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře
antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (CAAT).
Na portále Bezpečné město byla vyhlášena anketa „Co podle vás zvyšuje kriminalitu v
Plzni?“, ze které vyplynulo, že nejrizikovějším faktorem jsou herny, dále málo policistů ve
městě a v neposlední řadě narkomani.
V návaznosti na tyto průzkumy bylo ve městě Plzni realizováno opatření Centrum s cílem
zajistit veřejný pořádek v centru města a jeho blízkém okolí zejména ve večerních a nočních
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hodinách. V roce 2010 proběhlo několik koordinovaných akcí v rámci tohoto opatření, na
kterých se společně s městem a MP podílela také Policie ČR, Cizinecká policie, NNO a další
subjekty. Cílem těchto akcí byla např. kontrola veřejného pořádku, parkování, podávání
alkoholu mladistvým, výtržnictví, atd.
Od roku 2011 je realizováno nové opatření „Územně strážní služba MP Plzeň“, které by mělo
napomoci zejména snížení procentuálního podílu drobné kriminality a přestupků v dané
lokalitě, zlepšení dohledu nad dodržováním pravidel veřejného pořádku, snížení počtu
bezdomovců, žebráků, uživatelů drog a jejich distributorů. Udržování veřejného pořádku jak
v centru tak i na území celého města je prioritou městské policie, která by měla k tomuto
problému přistupovat zejména preventivně, tj. zviditelněním své přítomnosti zejména
v problémových lokalitách, vycházet vstříc občanům s řešením jejich každodenních problémů
a tam, kde prevence nestačí přistoupit k represi.
V současné době dochází k problematické situaci vzhledem ke snižování počtu policistů ve
městě. V souvislosti s tím se MP Plzeň se snaží o každoroční navýšení počtu strážníků. Do
budoucna je plánováno jejich navýšení ze stávajícího počtu 200 strážníků na 350.
Cíl je naplňován průběžně.
1.2
Koordinace Policie ČR, Městské policie Plzeň, Magistrátu města Plzně a městských
obvodů při řešení bezpečnostní situace na území města Plzně.
Spolupráce je řešena především v rámci projektu Bezpečné město. V roce 2009 byla
podepsána Koordinační dohoda, která specifikuje spolupráci mezi městem a policií při řešení
problematiky bezpečnosti. Ve spolupráci těchto subjektů probíhalo v roce 2010 např. výše
uvedené opatření Centrum, dále Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP inicioval
opatření týkající se operativního řešení související s bezdomovci před obchodními domy,
rušením nočního klidu, atd.
Byly vytvořeny Komise bezpečnosti MMP a ÚMO Plzeň 1-4.
Cíl je naplňován průběžně.
1.3
Kampaň „Poznejte svého policistu, strážníka a zastupitele“
V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2009 byl na Ministerstvo vnitra ČR
podán projekt „Informační kampaň Bezpečné město“. Cílem tohoto projektu je informovat
občany města Plzně o projektu „Bezpečné město“ a snaha zpřístupnit občanům veškeré
dostupné informace z oblasti bezpečnosti ve městě a dát jim možnost kontaktovat policistu,
strážníka a zastupitele. Prostřednictvím vytvořených informačních materiálů budou mít
občané možnost se aktivně zapojit do řešení bezpečnostní situace ve městě Plzni a v případě
potřeby se obrátit na „svého“ policistu, strážníka či zastupitele.
Cíl je naplňován průběžně.
1.4
Evaluace projektu „Bezpečné město“
Projekt Bezpečné město funguje v Plzni od ledna 2009. Zahrnuje např. tyto aktivity: webový
portál, konkrétní bezpečností opatření reagující na situaci ve městě či připomínky občanů,
instalace schránek pro občany, nový expertní tým na problematiku extremismu a řadu
dalších projektů zaměřených na prevenci a bezpečnost ve městě. Nejdůležitějším
komunikačním kanálem projektu je portál www.bezpecnemesto.eu. Na základě analýzy
tohoto portálu za rok 2010 (rok 2011 není zatím vyhodnocen) lze konstatovat, že počet
návštěvníků stále stoupá (ve srovnání s rokem 2009 o 19 434 návštěvníků více), což je
důkazem většího zájmu ze strany veřejnosti o tento projekt. Jak dále vyplynulo z této analýzy
velkým přínosem je instalování Infoschránek Bezpečného města v jednotlivých okrscích
(celkem 63 Infoschránek), které jsou určeny pro občany k jejich připomínkám či stížnostem,
ale také zejména k uložení nalezených dokladů, peněženek apod. Tyto schránky tak
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napomáhají i k minimalizaci zneužívání dokladů a platebních karet. V rámci projektu BM jsou
realizovány a podporovány různé projekty prevence kriminality a informativní akce pro
veřejnost (např. Den IZS). Konkrétní hodnotící kritéria projektu BM vytvořena nebyla.
Cíl je naplňován průběžně.
1.5
Vytvoření územních pracovních skupin (zastupitel, policista, strážník)
V současné době je území města Plzně rozděleno na 60 okrsků a v každém z nich byla zřízena
vždy trojice zastupitel, městský strážník a policista, kteří jsou občanům k dispozici
v souvislosti s problematikou bezpečnosti a prevence kriminality. Na základě jednání mezi
Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP a MP byl stanoven počet strážníků ve
spojitosti s touto službou na 30, s tím, že na jednoho strážníka připadnou 2-3 okrsky. Během
roku 2010 se však ukázalo, že kapacita 30 strážníků na tuto službu je nedostatečná, proto byl
jejich počet v roce 2011 navýšen celkem na 53 strážníků, čímž prakticky došlo k pokrytí
téměř všech okrsků.
Zástupci pracovních skupin se pravidelně scházejí na jednotlivých Komisích bezpečnosti.
Cíl byl naplněn.
CÍL 2. ZVÝŠIT INFORMOVANOST O PROJEKTECH PREVENCE KRIMINALITY
2.1
Vytvořit efektivní systém předávání informací mezi zainteresovanými subjekty,
který pomůže předávat informace, řešit problémy a cíleně plánovat projekty
prevence kriminality.
Usnesením Rady města Plzně číslo 27 ze dne 10. 1. 2008 byla zřízena Pracovní skupina
prevence kriminality MMP na léta 2008 – 2011. Tato pracovní skupina je tvořena zástupci
všech zainteresovaných složek, které v oblasti prevence kriminality ve městě Plzni působí.
V průběhu roku 2008 se skupina pravidelně setkávala především kvůli tvorbě Koncepce
prevence kriminality města Plzně na léta 2009 – 2011. V roce 2009 došlo k vytvoření
evaluačních kritérií projektů prevence kriminality, jejichž výstupem jsou nová pravidla a
žádosti pro poskytování dotací z oblasti prevence kriminality a protidrogové, dále bylo
provedeno šetření „Analýza současného stavu (kvality) informačních toků mezi institucemi,
které by se měly účastnit „Systému Včasné Intervence“ ve městě Plzni“(provedeno CAAT).
V roce 2010 došlo k omezení setkávání pracovní skupiny vzhledem k personálním změnám
na pozici manažera prevence kriminality. Setkávání skupiny bylo znovu obnoveno v prosince
2010 k tvorbě projektů v rámci Městského programu prevence kriminality 2011. V roce 2011
se skupina setkávala pravidelně a to zejména k přípravě priorit v oblasti prevence kriminality
ve městě Plzni, které budou součástí Plánu prevence kriminality na nadcházející roky.
Cíl je naplňován průběžně.
2.2
Na web města umístit informace o prevenci kriminality, tyto informace
pravidelně aktualizovat. Dále by zde občané města mohli psát svoje podněty,
názory.
Jednou z aktivit projektu Bezpečné
město je provoz webového portálu
www.bezpecnemesto.eu, jehož součástí jsou informace z oblasti prevence kriminality, které
jsou pravidelně aktualizovány. Dále byl v rámci portálu vytvořen komunikační systém pro
občany města Plzně ve formě poradny, kam mohou lidé zasílat své dotazy, podněty či
připomínky, které manažer projektu Bezpečné město předává k řešení příslušným
subjektům. Tyto dotazy jsou zpravidla řešeny operativně v co nejkratším čase.
Cíl byl naplněn.
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2.3

Vytvořit spolupráci mezi PR pracovníky či mluvčími Magistrátu města Plzně,
Městské policie Plzeň a Policie ČR.
Zástupci MMP, MP a PČR jsou členy Pracovní skupiny prevence kriminality, která se
pravidelně schází 4x do roka. K dalším setkáním dochází v rámci zřízených Komisí
bezpečnosti MMP a ÚMO Plzeň 1-4. Projekty prevence kriminality jsou průběžně
medializovány, od roku 2010 vydává BEZP MMP čtvrtletník „Bezpečně na každém kroku“,
kde jsou uvedeny různé informace o projektech prevence kriminality a další zajímavosti
týkající se spolupráce s MP i PČR. Cíl byl naplněn.
2.4
Informační nástěnky o městské policii Plzeň + schránky důvěry na radnicích
městských obvodů 1 – 4.
V rámci projektu Bezpečné město odbor BEZP MMP ve spolupráci se SVS města Plzně
instaloval na území města Plzně informační schránky. K instalaci těchto infoschránek město
přistoupilo především proto, že ne každý občan má přístup na internet, kde může na
webovém portálu Bezpečného města využívat poradny a kde se také může dozvědět vše o
projektu Bezpečné město a o rozdělení města na jednotlivé policejní okrsky. Na území města
Plzně tak bylo v současnosti umístěno 63 infoschránek. Tyto infoschránky jsou určeny pro
všechny obyvatele Plzně i její návštěvníky, kteří mají nějaké náměty, připomínky či stížnosti
týkající se bezpečnosti v Plzni. Infoschránek však lze využít i v případě nálezu dokladů, klíčů,
peněženek a podobně. Na každé infoschránce se občan dozví název okrsku, spojení na
příslušný úřad městského obvodu, obvodní oddělení Policie České republiky, služebnu
městské policie a spojení na Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města
Plzně včetně internetových stránek Bezpečného města. O konkrétních místech umístění
těchto infoschránek se občané dozvědí na internetových stránkách www.bezpecnemesto.eu,
z informačních letáků a brožur Bezpečného města. O umístění se také mohou občané
dozvědět z tiskovin jednotlivých městských obvodů.
Informační nástěnky o MP Plzeň jsou umístěny již celkem na 8 z 10ti MO Plzeň. Informace na
nich jsou průběžně aktualizovány minimálně jednou týdně, na některých obvodech i častěji.
Cíl byl naplněn.
2.5
Zvýšení informovanosti veřejnosti o realizovaných programech prevence
kriminality.
O realizovaných projektech je veřejnost informována především prostřednictvím webového
portálu Bezpečné město, dále prostřednictvím regionální televize Plzeň v kostce, další
aktuality jsou uvedeny v tiskovinách MMP a jednotlivých ÚMO. V roce 2010 vydal Odbor
bezpečnosti a prevence kriminality MMP první číslo zpravodaje Bezpečně na každém kroku,
který vychází v pravidelných čtvrtletních intervalech. Zpravodaj je rovněž k dispozici
v elektronické podobě na
http://www.bezpecnemesto.eu/zpravodaj/zpravodaj.aspx. Další informace o programech
prevence kriminality se mohou občané dozvědět na portále MP Plzeň
http://www.mpplzen.cz/.
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 3. SNÍŽIT PROJEVY SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ŠKOLÁCH
3.1
Vytvářet podmínky pro zlepšení zacházení škol s Minimálním programem
prevence sociálně patologických jevů.
Jednotlivé školy jsou povinny každoročně vytvářet Minimální preventivní programy
zaměřené na oblast primární prevence. MMP jsou součástí výchovně vzdělávacího programu
školy. Problémem je, že ne všechny školy zajišťují v dané oblasti kvalitní preventivní
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programy. Velmi záleží na přístupu a aktivitě školy, zejména poté školních metodiků
prevence. Nabídka preventivních programů pro plzeňské školy je poměrně pestrá. Školy mají
každoročně možnost žádat o dotace na realizaci MMP v rámci dotačního řízení Komise pro
výchovu a vzdělávání. Členové skupiny shledávají rezervy v naplňování tohoto cíle.
Doporučují například přizvání zástupců školních metodiků na jednání pracovní skupiny
prevence kriminality, tak aby došlo k užší spolupráci v dané oblasti.
Cíl je naplňován průběžně.
3.2
Vytvořit seznam (katalog) nabídky preventivních programů, aktivit.
V roce 2009 byl vytvořen Katalog preventivních programů, který byl distribuován zejména na
ZŠ, SŠ, jednotlivé MO a mezi zainteresované NNO. V letošním roce byl katalog aktualizován.
Katalog usnadňuje orientaci v nabídce preventivních programů v Plzni a okolí.
Cíl byl naplněn.
3.3
Podpora Minimálních preventivních programů na školách v rámci grantových a
dotačních titulů, které vyhlašuje Magistrát města Plzně.
Minimální preventivní programy na školách jsou podporovány zejména finančními
prostředky z Komise pro výchovu a vzdělávání. Částečně jsou tyto programy financovány
také z Komise prevence kriminality a protidrogové. Informace o dotačním řízení jsou vždy
umístěny na webovém portále města Plzně.
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 4. SNÍŽIT KRIMINALITU U OSOB MIGRUJÍCÍCH ZA PRACÍ, FLUKTUANTŮ (PŘEVÁŽNĚ
CIZINCŮ)
4.1
Více strážníků a policistů v ulicích , zejména v lokalitách s vysokým výskytem
problémových osob tzv. migrantů. Řeší projekt „Bezpečné město“.
V roce 2009 byla realizována Analýza pocitu bezpečí ve městě Plzni, z níž vyplynulo, že na
prvním místě je strach z politické situace, druhé místo kriminalita a na třetím místě je strach
z cizinců, přistěhovalců. Průzkum vyhodnotil pocitově jako nebezpečné skupiny osob na
prvém místě Romy s podílem40 % a občany bývalého SSSR včetně migrantů z jiných zemí na
místě druhém s podílem 21%, z čehož vyplývá, že v lokalitách s větší koncentrací Romů nebo
cizinců vzrůstá pocit strachu a ohrožení občanů. Mezi nejvíce problémové lokality patří
parky, část Petrohrad, Vinice – sídliště, Non-stop bary, herny, ubytovny, obchodní centra,
Resslova ulice, podchody a Borský park. Z pohledu Policie ČR pak některé z uvedených lokalit
či míst naopak vycházejí jako místa s nejnižším počtem nápadu trestné činnosti , jako jsou
např. Vinice, parky nebo podchody. Ačkoliv byli hlídky strážníků MP Plzeň v průběhu daného
období posíleny (dále opatření Centrum a Územně strážní služba) jak vyplývá z reakcí
občanů, stále se jedná o neuspokojivý stav ve městě. V současné době realizuje Pedagogická
fakulta Analýzu pocitu bezpečí ve městě Plzni, která bude vyhodnocena na počátku roku
2012.
Cíl je naplňován průběžně.
4.2
Vytvořit informační materiály vztahující se k městu Plzni v několika jazykových
mutacích (zejména vietnamština, ruština, mongolština), které by cizince
upozorňovaly na různé formy a specifika ohrožení kriminalitou, návody, jak
postupovat v situacích, kdy se osoby setkají s projevy kriminálního jednání,
kontakty na Policii ČR a Městskou policii a na jiné subjekty. Dále informace o
místech a institucích, kde je možno vyhledat pomoc, stene-li se člověk obětí
trestné činnosti atd.

Plán prevence kriminality města Plzně 2012 - 2013

V prosinci 2008 byla v rámci projektu „Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení
problematiky osob migrujících za prací vydána informační brožura „Integrace cizinců na
území města Plzně. Tato brožura byla vytvořena v sedmi jazykových mutacích (ČJ, AJ, RJ,
UKR, MNG, VNM, BUL) a obsahuje rady a informace týkající se zaměstnávání cizinců v ČR,
pobytové problematiky a problematiky zdravotního pojištění, oblasti školství a kultury,
sociálního zabezpečení a služeb, dopravy a bezpečnosti včetně kontaktů na zainteresované
instituce (Úřad práce v Plzni, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Plzeň, obvodní
oddělení Policie ČR, služebny Městské policie Plzeň, nestátní neziskové organizace na území
města Plzně poskytující služby cizincům atp.). Informační brožura je stále zdarma
distribuována cizincům a slouží jim jako jednoduchý manuál pro řešení situací, které
bezprostředně ovlivňují jejich život a integrační proces na území České republiky, resp. v
Plzni. Na základě zjištění, že u významného počtu občanů vietnamské národnosti dochází ke
zneužívání ilegálních návykových látek byly souběžně s touto brožurou vytištěny a následně
zdarma distribuovány informační letáky o problematice závislostí ve vietnamském jazyce.
Cíl byl naplněn.
4.3
Vytvořit podmínky pro vznik centra, které by se systematicky věnovalo práci
s cizinci (předávání adekvátních informací, odborné sociální poradenství pro
cizince, organizace vzdělávacích aktivit atd.)
V roce 2008 fungovalo v rámci města Plzně Kontaktního centra pro cizince, jehož činnost byla
ukončena k 30. 6. 2009 z důvodu zřízení Centra na podporu integrace cizinců SUZ MV ČR
s krajskou působností. V současné době fungují tyto služby:
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj – Správa uprchlických zařízení MV
ČR
Odborné sociální poradenství pro cizince – Organizace pro pomoc uprchlíkům (právní +
sociální poradenství)
Více informací viz Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně 2011.
Cíl byl naplněn.
4.4
Vytváření cílených dotačních programů na podporu služeb sociální prevence pro
cizince, zejména terénní sociální práce
Komise pro integraci menšin a cizinců dotačně podporuje NNO na území města Plzně, které
se zabývají prací s cizinci.
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 5. EVALUACE PROGRAMŮ PREVENCE KRIMINALITY
Aktivita Nastavení jasných kritérií hodnocení efektivity programů prevence kriminality
Kritéria hodnocení projektů prevence kriminality stanovila v roce 2009 koordinační pracovní
skupina prevence kriminality a následně byla vytvořena Pravidla pro poskytování dotací
z oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence spolu s novými formuláři žádostí o
dotaci.
Cíl byl naplněn.
CÍL 6. ŠETŘENÍ VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ
Aktivita Provést na území města Plzně šetření vnímání pocitu bezpečí občanů
Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a
historických věd Fakulty filozofické ZČU Plzeň ,provedlo na základě zadání BEZP „Analýzu
postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni“. Bylo osloveno 1203 respondentů, průřezově byli
rozděleni podle věku od 15 do 60 ti let, dle vzdělání, příjmu domácností a ekonomického
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postavení. Populace byla rozdělena dle bydliště do jednotlivých městských částí, v rámci
kterých byl uplatněn kvótní výběr. Analýzou bylo zjištěno, že občané města Plzně jsou nejvíce
znepokojeni politickou situací, na druhém místě kriminalitou, na třetím přistěhovalci, dále
nezaměstnaností, ekonomikou atd. V současné době realizuje Pedagogická fakulta Analýzu
pocitu bezpečí ve městě Plzni, která bude vyhodnocena na počátku roku 2012.
Cíl byl naplněn.
CÍL 7. ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO REALIZACI PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY
Aktivita Personálně navýšit oblast prevence kriminality
1. 4. 2009 vznikl nový Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP. Odbor
zahrnuje tyto pozice:
Manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor
Koordinátor bezpečnosti
Manažer projektu Bezpečné město
Referent pro dozor nad Městskou policií Plzeň
Referent pro finanční řízení
CÍL 8. ZAVEDENÍ SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE (SVI)
Aktivita Vytvoření podmínek, metodiky a následné dohody o jednotném
interdisciplinárním postupu všech institucí zainteresovaných v sociálně-právní
ochraně dětí.
Od července 2009 byl spuštěn "systém automatizovaného předávání informací mezi Policií
ČR a OSPOD" na území celé ČR. V Plzni byla v roce 2009 provedena Analýza SVI ve městě
Plzni, ze které primárně vyplynulo, že Plzeň není připravena na plošné zavedení systému SVI.
V současné době se připravuje časový harmonogram, rozvržení odpovědností za plnění
jednotlivých vládou schválených úkolů (OPK MV odpovídá za vytvoření realizačního týmu
informačního pilíře SVI) a zajišťují se finanční prostředky na realizaci celonárodního nasazení
SVI z ESF (MPSV) a národních zdrojů (OPK MV).
Slabá místa se v dané oblasti stále nacházejí, přínosná jsou v dané oblasti například
případová setkání.
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 9. PŘI PLÁNOVÁNÍ PREVENTIVNÍ AKTIVIT SE VÍCE ZAMĚŘIT NA VYUŽITÍ SITUAČNÍ
PREVENCE
Aktivita Při plánování preventivní aktivit se více zaměřit na využití situační prevence
V oblasti situační prevence byly a jsou realizovány například tyto projekty:
• Kamerový systém
MKDS – dotováno MV ČR
2010 3 kamerové body Košutka – Žlutická 11, Sokolovská 54, Alej Svobody 80
2011 3 kamerové body Gerská 10, Plaská 27, Sokolovská 108
V současné době bylo analyzováno rozšíření MKS na vstupy ZŠ a MŠ. MKS bude rozšířen také
na hřbitově U sv. Jiří, Plzeň – Doubravka.
• Projekt SENI a Bezpečnost seniorů – pomoc starším a osamělým lidem (instalace
bezpečnostních dveřních řetízků, panoramatických kukátek, distribuce samolepicích
štítků s informativními tel.čísly, kapesní alarmy).
• Dopravní asistent – hlavním úkolem je dbát o bezpečnost dětí cestou do školy a ze
školy.
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•

Vestičky - na základě dlouhodobé spolupráce s MP a PČR se Odbor bezpečnosti a
prevence kriminality zapojil do dvou dílčích projektů výše zmíněných institucí
v prevence na MŠ a ZŠ. Městská policie Plzeň preventivně působí v Mateřských
školách na území města Plzně, kdy postupně proškoluje učitele MŠ v základech
bezpečnosti silničního provozu a do jednotlivých tříd distribuuje reflexní vestičky pro
malé žáky. Policie České republiky působí obdobným způsobem v Základních školách
na území města Plzně s tím rozdílem, že vybrané žáky seznamují přímo v terénu
s činností hlídek PČR v rámci BESIPU. I k této činnosti je nezbytné pořízení reflexních
vest pro děti.
• Otevřená kabelka, pozvánka pro zloděje – vánoční kampaň, prevence před
kapesními krádežemi.
• Letní kampaň Otevřená kabelka – pozvánka pro zloděje
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 10. PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE S RODINOU A RIZIKOVOU MLÁDEŽÍ – SANACE RODINY
Aktivita V rámci dotačních titulů v sociální oblasti se zaměřit na podporu projektů např.
Sanace rodiny, terénní sociální práce s rizikovou mládeží.
V průběhu let 2008 - 2011 se podařilo realizovat a zajistit dlouhodobé fungování několika
NNO, které poskytují terénní práci s rodinnou a rizikovou mládeží a tak zajišťují sanaci
rodiny, jejímž cílem je podpora rodičů, kteří péči o své děti obtížně zvládají.
Nestátní neziskové organizace, které poskytují terénní práci s rodinnou a rizikovou mládeží –
viz Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně 2011 (k nalezení na
http://socialnisluzby.plzen.eu/Files/soc/katalog/katalog_2011/katalog_soc_sluzeb_0_cely.p
df)
Informovanost o uvedených službách je konkrétním klientům zajištěna prostřednictvím
sociálních pracovníků ÚMO 1 – 10.
Rezervy však stále existují, ačkoliv v Plzni funguje řada organizací poskytujících své služby
v dané oblasti, stále je nedostatečné pokrytí těchto služeb v teritoriu města Plzně v poměru
s nárůstem problematických rodin.
Cíl je naplňován průběžně.
CÍL 11. INICIOVAT VZNIK RESOCIALIZAČNÍCH PROGRAMŮ PRO LIDI VRACEJÍCÍ SE Z VÝKONU
TRESTU
Aktivita Podporovat a iniciovat vznik resocializačních programů, včetně efektivní a
smysluplné implementace s nutnou zpětnou vazbou.
Ve městě Plzni v současné době působí na resocializaci a reintegraci osob vracejících se
z výkonu trestu odnětí svobody dva sociální kurátoři. Tyto služby jsou na území města Plzně
dále zajišťovány několika nestátními neziskovými organizacemi. Také v těchto službách však
existují určité rezervy a dlouhodobá, systematická péče o osoby vracející se z výkonu trestu
odnětí svobody není ještě dostatečně zajištěna. Vážné problémy lze shledat například
v nedostatečné kapacitě ubytování pro tyto osoby, které se často opět propadají na sociální
dno a hrozí tak recidiva jejich chování a protiprávního jednání.
Cíl je naplňován průběžně.

Plán prevence kriminality města Plzně 2012 - 2013

CÍL 12 ROZVÍJET PROGRAMY PREVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH
Aktivita Iniciovat a podporovat programy zejména sociální prevence v sociálně
vyloučených lokalitách.
Komise prevence kriminality a protidrogová poskytuje dotace v oblasti prevence kriminality,
cílem tohoto dotačního titulu je podpora služeb a projektů, které předcházejí společensky
nežádoucím jevům a jejich nejzávažnější formě – trestné činnosti. Dotace jsou poskytovány
zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým
projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální
bezpečnostní situace ve městě. Jednou ze specifických aktivit, která je tímto dotačním
titulem podporována je realizace služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a
mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí.
Cíl je naplňován průběžně.
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3 PRIORITY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ
PLZNI PRO OBDOBÍ 2012-2013
Koordinační pracovní skupina prevence kriminality na svých jednáních v roce 2011
vypracovala SWOT analýzu, která se stala základem pro stanovení priorit v oblasti prevence
kriminality ve městě Plzni pro období 2012 – 2013.

SWOT analýza
Silné stránky (Strengths) – vnitřní faktory
aktivní zájem samosprávy o otázky prevence kriminality
kvalitní a dlouhodobý kamerový systém
existence Odboru bezpečnosti a prevence kriminality, včetně manažera prevence kriminality
existující nabídka preventivních programů pro školy (vyšší než v jiných městech)
komise pro veřejný pořádek v rámci městských obvodů
dobrá spolupráce Policie –Město – Kraj, školského a sociálního sektoru
dobrá spolupráce neziskových organizací mezi sebou
dostatek kvalitních probačních programů pro mladistvé
státní, krajské i městské dotace na projekty v oblasti prevence kriminality
dlouholetá spolupráce s odborem prevence kriminality MV ČR
městská policie Plzeň realizuje řadu preventivních aktivit
rozvinuté možnosti zájmových, volno-časových aktivit pro děti a mládež, včetně těch
relativně finančně dostupných
průměrná kriminalita ve srovnání s jinými městy
nízká nezaměstnanost ve městě
zavedení projektu „ Bezpečné město“ ve smyslu „Community policing“
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče ve městě
zlepšení komunikačních dovedností a vzdělání strážníků
individuální projekt Plzeňského kraje zajistil financování služeb sociální prevence do r. 2013
nárůst počtu případových konferencí
Slabé stránky (Weaknesses) – vnitřní faktory
nedostatečný respekt i důvěra veřejnosti k policejním složkám
chybějící resocializační programy pro lidi vracející se z výkonu trestu
nízký počet zařízení, které s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy pracují, nízká
personální kapacita těchto zařízení
nedostatečné pokrytí kvalitním personálem – chybí lidé s příslušným vzděláním, ale také
motivovaní pro náročnou práci v zařízení pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými
jevy, nedostatečné kompetence a připravenost absolventů i pedagogů FPE ZČU pro
preventivní působení
nedostatečná kapacita speciálních, málopočetných tříd, školských zařízení, pro děti s
poruchami chování
chybí interdisciplinární přístup v koncepčním plánování na městě
chybí forma bydlení na půl cesty pro lidi vracející se z výkonu trestu
neexistence synchronního systému evidence přestupků, sdílení dat (zvýšení ze 2 tis. na 5 tis.
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krádeže)
chybějící nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na Borech a ve Skvrňanech
absence evaluace a indikátorů kvality programů a koncepce prevence kriminality
omezení činnosti pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby ohrožené závislostí
snižování počtu státních policistů až na 500 (z 900)
nízké povědomí veřejnosti o nabídce protidrogových a dalších služeb pracujících s rodiči
neúčast zástupců škol (zejm. metodiků prevence) v pracovní skupině
chybí dostupné bydlení (např. malometrážní byty) pro lidi s nízkými příjmy (dvojnásobný
počet žádostí o malé byty oproti kapacitě)
chybí systém péče o rodiče s dětmi vracející se z léčby (např. chráněné bydlení)
narůstající počet předlužených obyvatel
nízká finanční gramotnost obyvatel
podvodná jednání, zejména vůči lidem v obtížné životní situaci
„nízké právní povědomí občanů“
adaptace na změněné, vysoce negativní formy chování dětí, mladistvých – rozevírání
nůžek benevolence – co dříve nepřijatelné v jednání a chování je dnes již naprosto normální
nedostatečná stimulace, motivace a následná rezignace pedagogů na školách, v souvislosti
s tím i vzrůstající pocit nespokojenosti a volání – „zůstali jsme v tom sami“ (nesystémovost)
bariéry kladené lidem se záznamem v rejstříku
Ohrožení, hrozby (Treats) – vnější faktory
trestná činnost související s pracovní migrací vedoucí k nepříznivé situaci cizinců
negativní medializace problémů, neobjektivní žurnalistika
selhávání základních rolí rodiny – změny v rodinných systémech, nevyjasněná pozice dítěte
v rodině, ohrožena ekonomická role rodin, snižování počtu vícegeneračních rodin,
nebezpečné situace (hlídání)
rezervy (včetně neochoty) v komunikaci, spolupráci, důvěře a odpovědnosti – stát, škola,
rodiče (přehazování kdo za co může, co kdo má řešit)
rezignace školských zařízení plynoucí z jejich omezených možností
nesystematické financování a snižování prostředků státu, města, kraje do preventivních
programů a služeb, nejasné priority – snížení úvazků, kapacity, ohodnocení pracovníků
konec projektů ESF v roce 2012-13
omezená podpora zaběhlých projektů (tlak na inovace)

Příležitosti (Opportunities) – vnější faktory

zlepšení obrazu Městské policie Plzeň pod heslem „ Policie blíže k občanovi“
lepší koordinace prevence kriminality ve městě mezi magistrátem a obvody
zavedení Systému včasné intervence - „záchytného“ systému, case management, případová
konference zejména pro mladistvé napříč republikou
posilování role, funkce rodiny, informace o rizicích
práce s rodiči i pedagogy (zkompetentňování, vzdělávání)
vyšší odbornost poradních orgánů RMP a tajemníků komisí a posílení jejich role
stimulace aktivity občanů k součinnosti a spoluzodpovědnosti za dění ve městě
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zlepšení komunikace policií s občany
pozitivní medializace prevence kriminality – pracovat s veřejností
finance na 1 denní centrum pro lidi bez domova
lepší systém vzdělávání - zvýšení kompetencí občanů (zejm. střední generace) v oblasti
prevence kriminality
zlepšení úrovně a stylu vedení programu prevence sociálně patologických jevů na školách,
včetně postoje škol
oborové rozšíření – etopedické, psychopedické, vzdělání na stávajících VŠ v Plzni a okolí,
rozvoj kvalitních studijních programů, včetně spolupráce s odborníky z řad „praktiků“ –
semináře,…
rozšíření možností škol – finanční prostředky – pro další vzdělávání pedagogů v oblasti
sociálně patologických jevů, práce s nejrůznějšími programy, „ škola pro žáky a pedagogy“
podpora rozvoje a optimálního pokrytí speciálního školství – etopedické třídy, třídy se
speciálními programy pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy, i internátního typu
nové možnosti snižování rizik i zvyšování pocitu bezpečí v souvislosti s užíváním drog
(zahraniční inspirace)
zlepšit podmínky pro realizaci prevence kriminality a protidrogové politiky
nabídka prostor pro služby prevence

Priorita 1: Podpora aktivit zaměřených na sociální integraci a předcházení
sociálně patologickým jevům dětí a mládeže
Příklady žádoucích aktivit:
- poradenství a terapeutická podpora dětem, mladistvým a jejich rodinám
- vzdělávací, zážitkové programy dětí a mládeže
- rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (zvyšování kapacity, zkvalitnění
zázemí a vybavení apod.)
- preventivní programy na školách
- zvyšování kapacity, možností školských zařízení věnovat se dětem s poruchami
chování
- opatření směřující k inkluzivnímu vzdělávání škol hlavního vzdělávacího proudu
- poradenství, metodická podpora pedagogickým pracovníkům
- zvýšení kvalifikace výchovných poradců a dalších pedagogických pracovníků
- zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o nabídce a možnostech
preventivních programů a služeb
- zvyšování kapacity pracovníků OSPOD
- rozvoj spolupráce NNO a institucí veřejné správy

Priorita 2: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování bezpečí ohrožených
kategorií obyvatel a snížení kriminality ve městě
Příklady žádoucích aktivit:
- preventivní, osvětové programy určené potenciálním obětem trestné činnosti (také
v rámci informační kampaně Bezpečné město)
- programy zvyšující pořádek a bezpečí ve veřejném prostoru (např. kamerové,
zabezpečovací systémy)
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-

rozvoj služeb a programů určených obětem trestné činnosti

Priorita 3: Podpora aktivit usnadňujících lidem vracejícím se z výkonu trestu,
pachatelům trestné činnosti návrat do společnosti
Příklady žádoucích aktivit:
- rozvoj resocializačních, probačních programů
- nové formy „bydlení na půl cesty“ pro lidi vracející se z výkonu trestu
- opatření vedoucí k odstraňování bariér znesnadňujících trestaným osobám přístup
k bydlení a k zaměstnání

Priorita 4: Podpora aktivit zaměřených na zmírňování důsledků chudoby a
snižování předlužení obyvatel
Příklady žádoucích aktivit:
- programy přispívající ke zvyšování právního povědomí a finanční gramotnosti
obyvatel a žáků škol
- zajištění dostupného a důstojného bydlení osobám, rodinám s nízkými příjmy
(azylového i dlouhodobého)
- rozvoj služeb sociální prevence a odborného poradenství a jejich propagace

Priorita 5: Podpora aktivit zaměřených na snižování drogové závislosti a péči
o osoby ohrožené závislostí
Příklady žádoucích aktivit:
- pobytové či ambulantní služby určené rodičům s dětmi vracejícím se z léčby (poradna,
chráněné bydlení, ambulantní léčba)
- zajištění dostatečného technického vybavení (např. testery) pracovníků sociální ch
odborů

Priorita 6: Podpora aktivit přispívajících ke zvýšení kvality služeb a posílení
preventivního působení městské policie
Příklady žádoucích aktivit:
- profesionalizace MP a zvýšení její image (zvláště důvěry občanů v její kompetentnost)
- prohloubení obecných znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence
kriminality
- zkvalitnění spolupráce strážníků MP s občany na principech community policing
(komunikace, zvládání standardních i nestandardních -problémových situací a jejich
minimalizace, snížení rizika profesního selhání apod.)
- informační kampaň Bezpečné město
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4 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA PLZNĚ 2012
V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 a s
Prioritami v oblasti prevence kriminality ve městě Plzni pro období 2012 – 2013 jsou v rámci
Programu prevence kriminality města Plzně 2012 předkládány následující projekty:

1. Prevence sociálně patologických jevů
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň
Dodavatel projektu: Středisko výchovné péče Plzeň
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Projekt je předkládán v souladu s Plánem prevence kriminality města Plzně 2012 - 2013. Z
provedené SWOT analýzy, která byla podkladem pro sestavení Priorit v oblasti prevence
kriminality ve městě Plzni pro období 2012 – 2013, vyplynulo, že ve městě Plzni narůstá
počet sociálně rizikových rodin, ve kterých žije dítě s rozvíjející se anebo 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. V rodinném systému nefungují plně
žádoucí modely chování, nejsou pevně stanoveny žádoucí hranice možného chování dítěte i
chování k sobě navzájem.
• Výše uvedené rodiny pouze s obtížemi vyhledávají potřebné poradenské a
terapeutické kontakty, spolupráce s příslušným OSPOD jako s „poradenským“
orgánem je pro ně nezbytná.
• Dítě má závažné výchovné problémy v širokém spektru, rozvíjí se u něj nebo je již
přítomna porucha chování, případně počínající trestná činnost.
• Zákonní zástupci – rodiče nejsou bez poradenské pomoci sami schopni kompetentně
situaci řešit, rodinný systém nefunguje adekvátně, je nutná terapeutická podpora
poradenského zařízení.
• Dítě je významně ohroženo sociálně patologickými jevy, dalším vývojem poruchy
chování, případně trestné činnosti, celkově je tedy ohroženo v celém pozitivním
psychosociálním vývoji.
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Hlavní cíle projektu:
• Prevence sociálně patologických jevů u dětí s rozvíjející se poruchou chování
v rizikových rodinách.
• Prevence kriminality dětí a mladistvých.
• Předcházení nutnosti umístění dítěte do ústavní výchovy.
Dílčí specifické cíle projektu:
• Zbrzdění nebo zastavení rozvoje poruchy chování jako sociálně patologického jevu u
ohroženého dítěte.
• Preventivní práce s rodinou jako prostředím a systémem, ve kterém se dítě
s poruchou chování v jakémkoliv stadiu vyskytuje.
• Navozování zdravých rodinných vazeb a vztahů.
• Podpora sociálně přijatelného a žádoucího chování dítěte a adekvátních výchovných
postojů a přístupů zákonných zástupců – rodičů.
Cílová skupina:
Sociálně rizikové rodiny, ve kterých se pohybuje dítě s poruchou chování nebo vysokou
pravděpodobností vývoje poruchy chování.
Kritéria pro výběr dětí:
Dítě ve věku povinné školní docházky mezi 10 – 15 rokem, které má výchovné problémy
nebo již diagnostikovanou poruchu chování, a které je ve vývoji ohroženo sociálně
patologickým chováním. Nezbytnou podmínkou je zájem a motivace ke spolupráci,
pravidelná účast na setkáních, snaha měnit stávající podmínky.
Spektrum problémů dítěte:
- závažné výchovné problémy v domácím – školním prostředí,
- potíže s respektováním autorit, pravidel,
- konfliktní chování k vrstevníkům – agresivní chování, šikanování,
- krádeže – vloupání,
- vandalismus – výtržnictví,
- záškoláctví – školní demotivace, útěky ze školy,
- útěky z domova, toulání,
- kontakt s návykovými látkami – alkohol, experimentování s nelegální drogou,
- příslušnost k závadovým skupinám
- sklony k rasistickému nebo jinak extremistickému chování.
Počet rodin: 10
Stručný popis projektu:
Projekt zahrnuje tyto aktivity:
• Terapeutická a výchovně poradenská práce s rodinným systémem jako celkem.
• Výchovné poradenství pro zákonné zástupce – rodiče.
• Individuální výchovně terapeutická práce s dítětem ve formě individuální a
skupinové.
• Setkání individuální – s dítětem a jeho rodinou.
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Setkání skupinové – s dětmi, s rodinami.

Použité metody a prostředky:
• V široké škále výchovné, režimové, terapeutické prostředky, integrovaná terapie.
• Zaměření na oblast seberegulačních osobnostních vlas tností.
• Zvyšování celkové psychické odolnosti jedince.
• Emocionální složku a složku sociální – vazby a vztahy, sociální chování, rozvoj
zdravých vazeb a vztahů v rodinném systému a postupný rozvoj „autoterapeutických“
dovedností dané rodiny, výchovné a rodinné poradenství jako specifická forma práce.
Časový harmonogram realizace projektu:
Leden – březen 2012
- výběr rodin
- konzultace s pracovníky OSPOD
- zpracování základní charakteristiky rodin a specifikace výchovných problémů,
poruchy chování dítěte, příprava prvního setkání s rodinami
Březen – duben 2012
- první rodičovská skupina
- individuální práce s dítětem
- práce s rodinou jako celkem – navázání kontaktů, vstupní rozhovory, motivace a
navození spolupráce, podpora k pozitivním změnám, uzavírání „kontraktů“ s rodinou
Květen 2012
- víkendový pobyt dětí
- individuální práce s rodinou a dítětem
Červen 2012
- víkendové setkání rodin
- individuální práce s dítětem
Červenec – srpen 2012
- rodičovská skupina
- individuální práce s dítětem a rodinou jako celkem
Září 2012
- víkendový pobyt dětí
- individuální práce s dítětem a jeho rodinou
- výchovné poradenství
Říjen 2012
- víkendové setkání rodin
- individuální práce s dítětem a jeho rodinou dle aktuální potřeby
Listopad 2012
- rodičovská skupina
- individuální práce s dítětem a s rodinou jako systémem
Prosinec 2012
- závěrečné víkendové setkání rodin
- celkové vyhodnocení
- ukončení nebo dohoda o další spolupráci
- předání dokumentace, kontakty s OSPOD, atd.
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Individuálně bude vyhodnocena spolupráce s každou rodinou a navrženy další možnosti
výchovně terapeutického působení, spolupráce s SVP v rozsahu péče, kterou SVP poskytuje,
seznámení se zařízením atd.
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Postup - kvalitativní rozbor:
• zhodnocení výchozího stavu – stupeň a druh poruchy a konkrétní podmínky dané
rodiny v oblasti sociální
• průběžné vyhodnocování posunů v oblasti pozitivních změn
• konečný stav situace – zbrzdění nebo zastavení rozvoje poruchy chování u dítěte,
míra schopnosti výchovného působení a následných efektů u zákonného zástupce,
stav aktuálních vztahů v rodinném systému
• kvantifikace výsledků na základě kvalitativního rozboru
• efekty ve smyslu zastavení dalšího negativního – sociálně patologického vývoje u
jednotlivých dětí a tedy negativního dopadu na prostředí rodin
• zpětné vazby i v budoucím vývoji – dlouhodobější, další spolupráce SVP a OSPOD,
možná dotazníková šetření
• nástin primárně preventivních možností do budoucnosti
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Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
259 500,259 500,-

Prevence sociálně patologických jevů – dodavatelsky
Celkem
Položka rozpočtu
Terapeutický a spotřební materiál
mater. pro terapeut.práci včetně odměn
v rámci soutěžních her (do 500,- Kč/kus)
sportovní a společenské hry, drobné
sportovní náčiní
karimatky pro terapeut.činnosti
(20 ks/á 100,- Kč)
spací pytle – zátěžové outdoorové aktivity
(10 ks/á 1 000,- Kč)
Technický materiál pro terapeut. práci
notebook pro evidenci a propojení
s vidotréninkem
videokamera pro trénink interakcí
digitální fotoaparát – fotodokumentace
mobilní telefon
radiomagnetofon s CD
Setkání rodin
10 rodin – 3 setkání po 2 dnech
strava a ubytování (34 osob x 6 dnů x 300,Kč)
lektorné 4 pg. pracovníků (4 x 48 hodin x
250,- Kč)
doprava (34 osob x 200,- Kč x 3)
Setkání dětí
10 dětí – 2 setkání po 2 dnech
strava a ubytování (14 osob x 4 dny x 300,Kč)
lektorné 4 pg.pracovníků (4 x 32 hodin x
250,- Kč)
doprava (14 osob x 200,- Kč x 2)
Celkem

Celkem
[Kč]
42 000,-

Dotace MV
[Kč]
37 600,-

20 000,-

18 000,-

10 000,-

9 000,-

2 000,-

1 600,-

10 000,33 500,-

9 000,30 000,-

15 000,9 000,4 000,4 000,1 500,129 600,-

13 500,8 000,3 600,3 600,1 300,116 500,-

61 200,-

55 000,-

48 000,20 400,54 400,-

43 200,18 300,48 900,-

16 800,-

15 100,-

32 000,5 600,259 500,-

28 800,5 000,233 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
233 000,233 000,-

[Kč]

233 000,26 500,259 500,-
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2. Proměna Pixly
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň
Dodavatel projektu: Ponton, občanské sdružení
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Jedním z problémů současné doby, a to zejména v městském prostředí, je trávení volného
času dětí a mládeže převážně na ulicích. Děje se tak především z nedostatku dostupných
mimoškolních aktivit, špatnému rodinnému zázemí a nebo jen z nudy. Tito jedinci tvoří
rizikovou mládež, která snadněji podléhá různým sociálně patologickým jevům, ať již se
jedná o drogy, šikanu, sexuální služby či páchání krádeží a jiné drobné kriminality.
Neorganizované děti a mládež zpravidla nevyhledávají institucionalizované formy trávení
volného času z důvodu finanční náročnosti či absence návyků, které jim nedovolují plnit
podmínky organizovaných kroužků – pravidelné docházení, dodržování určitých pravidel atd.
Velkým přínosem ve vztahu k této skupině jedinců jsou nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (NZDM). Ve městě Plzni se nachází několik těchto zařízení, jedním z nich je NZDM
Pixla, které provozuje občanské sdružení Ponton. NZDM Pixla se nachází ve středu města
Plzně, kde jsou problémy s neorganizovanými dětmi a mládeží markantnější než v jiných
částech města, a zejména z tohoto důvodu je potřebné služby tohoto zařízení podporovat.
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. NZDM Pixla je zaměřené na pravidelnou a systematickou práci s neorganizovanými
dětmi a mládeží. Je místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas, nacházejí zde zábavu, prostor
pro vlastní aktivity, setkání s vrstevníky, ale především podporu a odbornou pomoc.
V současné době je větší část klientů NZDM romské národnosti. Zařízení tak mimo jiné
výrazně přispívá k sociálnímu začlenění a pozitivní změně způsobu života romských dětí a
mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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.
Pro uživatele NZDM je také vhodné, aby se z důvodu atraktivity a možného vyžití obměnilo
vybavení a technické zázemí klubu. Pracovníci Ponton, o.s. chtějí vymalovat a upravit
společnou chodbu a pořídit nový kulečník. Po předchozích zkušenostech bude při výmalbě
chodby využita zejména spolupráce uživatelů a externích spolupracovníků formou
workshopu. Chodba bude vymalovaná ve stylu street art.
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Hlavní cíle projektu:
• Zvýšení funkčnosti vybavení klubu.
• Zatraktivnění prostředí pro uživatele služby.
• Zapojení uživatelů do úprav klubu – aktivizace uživatelů.
Atraktivita prostředí je pro fungování dané služby velmi důležitá. Pokud je prostředí
atraktivní a funkční, uživatelé navštěvují klub a aktivně tu tráví svůj volný čas. V závislosti na
tom se nezdržují na ulici a nenavštěvují restaurační zařízení.
Cíle NZDM Pixla:
NZDM Pixla je místem, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas, přístup není podmíněn
přihláškou, financemi ani pravidelnou docházkou. NZDM Pixla nabízí dětem a mládeži
prostor pro rozhovor, řešení problémů, doučování či hledání práce.
Cílem NZDM Pixla je:
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvýšit schopnost zvládat obtížné situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnoty vzdělávání
Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou neorganizované děti a mládež z Plzně a blízkého okolí od
počátku školní docházky do 20 let.
V současné době mají pracovníci NZDM Pixla nakontaktováno 671 uživatelů, z toho
v posledních 3 měsících (říjen – prosinec) aktivně dochází 187 uživatelů služby. Ročně je
evidováno průměrně 70 nových uživatelů. Protože se jedná o technické zázemí, které bude
funkčnost projektu ovlivňovat dalších 10 let, prospěje dalším zhruba 1 400 uživatelům služby.
Stručný popis projektu:
Projekt spočívá v úpravě NZDM Pixla, které provozuje občanské sdružení Ponton od roku
2002.
Nejvhodnějším obdobím realizace Proměny Pixly jsou měsíce duben až červen. V tomto
období, v důsledku pěkného počasí, bývá návštěvnost klubu nižší, realizace tedy nejméně
ovlivní chod klubu. V průběhu dubna budou osloveni externí spolupracovníci pro výmalbu
chodby. Po předchozích zkušenostech budou osloveni studenti soukromé střední
uměleckoprůmyslové školy Zámeček, kteří se do úpravy prostor občanského sdružení Ponton
zapojili již v loňském roce.
V květnu se uskuteční akce „vymaluj si chodbu“. Společně s externisty a uživateli bude
vymalována chodba.
Následně dojde k proměně Pixly samotné, proběhne výměna stolů, židlí a skříněk opět
společně s uživateli.
Časový harmonogram projektu:
Aktivita
Oslovení externích spolupracovníků
ze SSUPŠ Zámeček.

Datum uskutečnění
Duben

Odpovědná osoba
Bc. Denisa Kuncová
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Příprava návrhů výmalby
Výběr návrhu výmalby
Nákup materiálu pro vymalování
Vymalování
Úklid po vymalování
Nákup stolů, židlí, uzamykatelných
skříněk
Nákup kulečníku
Umístění nového vybavení na klub

Duben/Květen
Květen
Květen
Květen/červen
Květen/červen
Červen

Bc. Denisa Kuncová
Mgr. Kristina Jirkovská
Bc. Denisa Kuncová
Mgr. Kristina Jirkovská
Bc. Kateřina Matasová
Bc. Kateřina Matasová

Červen
Červen

Bc. Kateřina Matasová
Mgr. Kristina Jirkovská

Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení projektu provedou pracovníci NZDM Pixla ve spolupráci s Odborem
bezpečnosti a prevence kriminality MMP. Na hodnocení se budou rovněž podílet uživatelé,
kteří se aktivně zapojí do proměny zařízení. Projekt bude vyhodnocen do konce listopadu
2012.
Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
78 300,78 300,-

Proměna Pixly - dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
4 ks - stůl kulatý (á 3 000,- Kč)
20 ks – židle (á 500,- Kč)
4 ks – uzamykatelná skříňka (á 4 000,- Kč)
1 ks – vysoká skříň (á 5 000,- Kč)
1 ks – kulečník (20 000,- Kč)
5 ks – malířská barva krycí (á 500,- Kč)
64 ks – sprej barevný (á 200,- Kč)
Celkem

Celkem
[Kč]
12 000,10 000,16 000,5 000,20 000,2 500,12 800,78 300,-

Dotace MV
[Kč]
10 800,9 000,14 400,4 500,18 000,2 000,11 300,70 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
70 000,70 000,-

[Kč]

70 000,8 300,78 300,-
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3. Kurz sebeobrany pro ženy
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Policejní statistiky kriminality jsou jasným důkazem toho, že počet násilné trestné činnosti
stále stoupá, přičemž roste také agresivita útočníků. S ohledem na skutečnost vyplývající z
těchto statistik a dle názorů dalších odborníků jsou to právě ženy, jež tvoří největší
procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality, ale bohužel také domácího násilí. Projekt
je proto speciálně koncipován právě na sebeobranu žen a dívek. Násilí páchané na ženách je
smutným příkladem toho, jak lze zneužít fyzické převahy. Zejména z tohoto důvodu je třeba
ženám poskytnout důležité informace o nebezpečích, která jim hrozí, posílit jejich psychickou
připravenost v různých konfliktních situacích a naučit je, jak zareagovat v případě útoku.
V loňském roce byla provedena Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni – srovnávací
studie s rokem 2009, kterou pro Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP zpracovala
Katedra psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Z této analýzy vyplynulo, že ačkoliv byl
u občanů Plzně zaznamenán pokles znepokojení kriminalitou ve městě oproti roku 2009,
„ženy jsou aktuální mírou kriminality znepokojeny více než muži“. V důsledku těchto obav se
ženy snaží získat více odborných informací z oblasti sebeobrany, aby se naučily bránit se
v případě napadení či svého ohrožení. Ze zkušeností zjišťujeme, že na kurz sebeobrany se
hlásí převážně ženy, které se již v minulosti staly obětí nějakého trestného činu, dále ty,
které se vzhledem k pracovní době pohybují sami ve městě ve večerních a nočních hodinách
a v neposlední řadě ty ženy, které vykonávají zaměstnání spojené s určitým rizikem
přepadení (např. pracovnice čerpacích stanic, atd.).
Hlavní cíle projektu:
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 ubrá nit od
nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany agresivního pachatele.
Cílová skupina:
Projekt je zaměřen na ženy a dívky žijící ve městě Plzni, které se cítí být ohroženy a rády by
získaly zkušenost, jak zvýšit svoji sebeobranu.
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Stručný popis projektu:
Projekt zahrnuje 3 po sobě navazující stupně kurzu. Každý z nich je v rozsahu 30 hodin. Kurz
probíhá 2x týdně, přičemž jedna výuková hodina trvá 90 minut.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s odbornými instruktory
zahájil kurzy sebeobrany pro ženy 21. září 2011. I. stupeň kurzu byl zakončen 1. prosince
2011. Kurzu se aktivně účastnilo celkem 24 žen. Během téměř tří měsíců se ženy dvakrát
týdně učily technikám sebeobrany a to i s využitím různých technických prostředků, které
pro tyto účely v rámci projektu zakoupil odbor bezpečnosti. Instruktoři kladli důraz také na
nácvik psychologie a taktiky při jednání s agresivní osobou, nechyběly ani modelové situace
jak v prostorách tělocvičny, tak i venku v terénu. Součástí kurzu byla rovněž beseda
s psychologem na téma „Strach a psychické selhání při sebeobraně“. V závěru kurzu všechny
absolventky obdržely certifikát a malý dárek v podobě pepřového spreje. Z dotazníků, které
absolventky I. stupně kurzu sebeobrany na závěr vyplnily, vyplynulo, že byly s náplní kurzu
velmi spokojené, oceňovaly zejména profesionalitu instruktorů, ale pochvalovaly si například
také zvýšení fyzické kondice či sebevědomí a v neposlední řadě i navázání nových přátelství.
Všechny absolventky I. stupně měly zájem o postup do pokračujícího II. stupně kurzu, který
byl zahájen 11. ledna 2012. Vzhledem k velkému zájmu plzeňských žen o zapojení se do
tohoto projektu, rozšířili jsme počet účastnic o další dvě náhradnice. V současné době je tedy
do projektu zapojena skupina 26 žen pod vedením 3 odborných instruktorů. Do konce června
2012 by měl proběhnout také III. závěrečný stupeň kurzu.
Zájem o kurz je z řad plzeňských žen a dívek opravdu velký, evidováno je téměř 40 nových
žádostí o účast v kurzu. Vzhledem k vysokému počtu nově žádajících žen o účast v kurzu
sebeobrany, rádi bychom v jeho realizaci pokračovali hned po ukončení stávajícího kurzu tj.
od září 2012.
Finanční prostředky, v případě přiznání státní dotace, budou použity na dofinancování
stávajícího kurzu sebeobrany a na zahájení dalšího kurzu.
Náplň kurzu:
❖
❖
❖
❖
❖

zvládnutí psychicky náročných situací
nácvik taktických dovedností při kontaktu s agresivní osobou
rozvoj fyzické kondice a psychické odolnosti při rizikových situacích
trénink sebeobrany a boje zblízka pro ženy
trénink využití technických prostředků v sebeobraně a základní zásady jejich
používání
❖ nácvik a upevnění všech zmíněných dovedností formou dynamických modelových
situací.
Obsahem kurzu budou rovněž strečinková cvičení, cvičení na získání kondice a stability (která
jsou nezbytná ke zvládnutí shora uvedených situací), zaměření na ovládání obranných
technických prostředků a zásad jejich používání.
Místo:
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56 – prostory malé tělocvičny.
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Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení projektu provedou pracovníci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP
ve spolupráci s instruktory kurzu sebeobrany. Vyhodnocení bude provedeno na základě
dotazníkového šetření mezi účastnicemi kurzu po jeho ukončení.
Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
157 500,157 500,-

Kurz sebeobrany pro ženy - dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
Práce instruktorů (3 instruktoři)
(500,-/ 1 hod a os.) x 90 (počet hodin
celého kurzu)
Pronájem tělocvičny
250,- /1,5 hod
Celkem

Celkem
[Kč]
135 000,-

Dotace MV
[Kč]
121 000,-

45 000,22 500,157 500,-

0,121 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
121 000,121 000,-

[Kč]

121 000,36 500,157 500,-
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4. Fotopasti – monitoring černých skládek
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Městská policie Plzeň mimo jiných činností zabezpečuje veřejný pořádek na území města
Plzně. Mezi tyto aktivity patří i monitoring míst, kde se často nachází černé skládky. Strážníci
mají v současnosti omezené možnosti ve vztahu k dopadení pachatelů této činnosti. Je
pravdou, že častý výskyt strážníků v problémových lokalitách je dobrá prevence, avšak
pachatelé černých skládek jsou v poslední době velice smělí a většinou si počkají, až strážníci
odejdou z exponovaného místa a posléze zde odpadky stejně odhodí. Náklady na
odstraňování černých skládek jsou vysoké a jsou většinou hrazené z rozpočtů obcí –
v případě Plzně z rozpočtů jednotlivých ÚMO.
Z tohoto důvodu je třeba začít problémová a vytipovaná místa střežit a monitorovat např.
pomocí bezdrátového kamerového zařízení, tzv. fotopast. Ta je umístěna většinou zdvojeně
nebo i ztrojeně skrytě do přilehlého prostoru tak, aby jednotlivá zařízení na sebe viděla a
zároveň pokryla velký prostor v místě obvyklé skládky. Následně je možné přístroje spárovat,
propojit, a protože je přístroj opatřen lokalizačním zařízením GPS, je možné tento přístroj
lokalizovat na mapě v PC. Dále je možné díky modulu GSM přenášet on-line krátké kamerové
náhledy nebo fotografie z místa v momentě, kdy na místě dochází k pohybu. Lze tak pomocí
PC na obvodní služebně hned vyhodnotit, zda-li je na místě zvíře, které kameru spustilo nebo
přestupce, který odhazuje odpad. V případě, že se jedná o přestupce, bude na místo vyslána
hlídka, která obdrží popis přestupce, popřípadě jeho vozidla i RZ a podobně. V případě, že
pachatel již nebude na místě činu, lze údaje zajištěné monitorováním pomocí kamery použít
jako důkaz pro přestupkovou komisi, které bude následně zasláno oznámení o přestupku.
Přístroj samozřejmě funguje i jako monitorovací zařízení bez on-line připojení a pro tento
případ obsahuje SD kartu, na kterou pořizuje záznamy. Strážník - okrskář pak jednou za čas
provede výměnu karty a zkontroluje její obsah. V případě zjištění, že se na monitorovaném
místě skládka opět vyskytla, ihned se karta vyjme a provede se analýza dat. Po vyhodnocení
se postupuje obdobně jako v předchozím případě – věc se oznámí na přestupkovou komisi a
dodají se společně s oznámením i zajištěné důkazy.
Hlavní cíle projektu:
• 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.
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Cílová skupina:
Obyvatelé města Plzně.
Stručný popis projektu:
Vytipování nejzávažnějších černých skládek na území města Plzně provedli na konci roku
2011 strážníci MP Plzeň (viz přiložená fotodokumentace).
Projekt spočívá v zakoupení 3 ks mobilního kamerového systému - Fotopast ACCORN
5210MM.
Projekt dále zahrnuje instalaci a zprovoznění přístrojů, zajištění bezdrátového přenosu
informaci do PC velitelem směny na jednotlivých služebnách MP. Součástí projektu je také
zaškolení obsluhy.
FOTOPAST ACCORN 5210MM
Souprava fotopasti a bateriového MM BOXU s GSM bránou umožní odesílat pořízené
obrázky jako MMS na mobil nebo do e-mailové schránky! Tato fotopast využívá nové zcela
neviditelné osvětlení o vlnové délce 940nm! Další předností je možnost současného
pořizování foto i videozáznamů, možnost časosběrné funkce pro monitoring velkých ploch
nebo průběžný záznam probíhajícího děje. Tato nová fotopast může být kódována PIN proti
zneužití a při nasazení více fotopastí přijde vhod funkce, díky které lze jednotlivé přístroje
pojmenovat a podle místa nasazení. Postranní pohybová PIR čidla zkracují dobu odezvy
hlavního PIR. Extrémně kvalitní fotografie a videa díky 12 MP senzoru!

Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení efektivity přístroje – Fotopast ACCORN 5210MM bude provedeno
obsluhujícími strážníky MP Plzeň v daných MO, kde budou přístroje umístěny, na základě
počtu zadržených pachatelů černých skládek. Projekt bude vyhodnocen na základě vedených
statistik do konce roku 2012. V případě, že se tyto přístroje osvědčí, budou vytipovány další
lokality s černými skládkami ve městě Plzni a případně zakoupeny další přístroje pro tyto
účely.
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Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
26 370,26 370,-

Fotopasti – monitoring černých skládek
Celkem

Položka rozpočtu
Fotopast ACCORN 5210 MM (á 8 790,- Kč)
Celkem

Celkem
[Kč]
26 370,26 370,-

Dotace MV
[Kč]
23 000,23 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
23 000,23 000,-

[Kč]

23 000,3 370,26 370,-
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5. Škola bezpečnosti seniorů
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň
Dodavatel projektu: VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií s.r.o.
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Projekt je předkládán v souladu Plánem prevence kriminality města Plzně na rok 2012 –
2013, který sleduje snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí. Je
zaměřen na pomoc seniorům, protože i starší lidé, kteří mají minimální fyzické předpoklady
se, bohužel, stávají častým terčem útoků zlodějů, podvodníků a násilníků. Počet seniorů ve
městě Plzni přitom stále narůstá a je tedy prioritním zájmem společnosti, tuto skupinu
obyvatel ve zvýšené míře chránit. Na druhé straně současně narůstá také počet členů
sociálně rizikových skupin obyvatelstva, které uplatňují nežádoucí modely chování k sobě
navzájem, ale i k okolí. Hlavní oblasti, do kterých projekt směřuje, jsou:
• 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, jako cesty
k minimalizaci rizik podvodů, k zabezpečení majetku a zvýšení bezpečnosti seniorů
v silničním provozu (dále prevence kriminality).
• Seznámení se základními zásadami sebeobrany a možnostmi jejich uplatnění.
• Seznámení se základními zásadami první pomoci a jejím poskytnutím.
Hlavní cíle projektu:
• Posílit bezpečí výše uvedené skupiny obyvatelstva.
• Rozšířit jejich znalosti, jak předcházet možnému ohrožení, jak řešit sebeobranné
situace a jak poskytnout první pomoc.
• Snížit kriminalitu v rámci města.
Cílová skupina:
Senioři ve věku 65 a výše, kteří se mohou samostatně pohybovat – aktivní senioři.
Kritérium pro výběr:
• zájem o danou problematiku, Mobilita bez cizí pomoci.
Spektrum problémů:
• důvěřivost
• snížená pohyblivost
• snížená reakční doba na podněty.
Počet ve skupině:
• předpokládaný počet cca 15-20.
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Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje aktivity:
• výchovně poradenská práce v oblasti prevence, represe a první pomoci
• teoretická východiska
• praktická část
• modelové situace.
Použité metody a prostředky:
• přednášková činnost zaměřená na oblast prevence doplněna o videoprojekce, řízená
diskuse
• praktická činnost zaměřená na oblast sebeobrany a první pomoci
• využívání modelových situací
• zvyšování celkové psychické odolnosti jedince a ovlivňování emocionální a sociální
složky chování, rozvoj znalostí v oblasti první pomoci.
Časový harmonogram realizace projektu:
Duben - červen 2012
- oslovení zájemců
- podle jejich zájmu rozdělení do skupin
- seznámení s harmonogramem výuky
- příprava konkrétní náplně jednotlivých bloků
- příprava lektorů
Červenec (16. - 20. 7. 2012)
- přednášková činnost
- individuální práce s účastníky
- praktická cvičení a modelové situace
Září 2012
- zhodnocení kurzu
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Postup - kvalitativní rozbor:
• zhodnocení výchozího a konečného stavu v rámci výše uvedené problematiky
• průběžné vyhodnocování odezvy jak přednáškové tak i praktické činnosti
• zpětné vazby i v budoucím vývoji – dlouhodobější, další spolupráce a možná
dotazníková šetření
• nástin pokračování v budoucnosti případně poskytnutí sylabů.
Rozpočet projektu:
Téma
e-Bezpečnost
Prevence kriminality
Legislativa ,sebeobrana
( praktická část)
první pomoc - teorie
- praxe
celkem hodin

počet hod. lekt.
6
1
6
1
6
1
2
1
5
5
30

1
1

zajištění
učebna
učebna
učebna
tělocvična + pomůcky(hůl,
nůž,sprej...)
učebna
učebna
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Předpokládaní lektoři:

Mgr. Weber, Ing. K. Průcha, J.Honzík, Mgr. H.Layerová

Návrh časového harmonogramu přednášek a cvičení
Datum:

16. 7. 2012
(po)

17. 7. 2012
(út)

18. 7. 2012
(st)

19.7.2012
(čt)

20. 7. 2012
(pá)

1. - 2.
hodina

Téma
výuky:

e- Bezpečnost
Mgr. Weber

Prevence
kri mi nality
Ing. Průcha

Legislativa a
sebeobrana
Ing. Průcha,
Honzík

Legislativa a
sebeobrana
Ing. Průcha, Honzík

První pomoc
Mgr. Layerová

Prevence
kri mi nality
Ing. Průcha

Legislativa a
sebeobrana
Ing. Průcha,
Honzík

První pomoc
Mgr. Layerová

První pomoc
Mgr. Layerová

Prevence
kri mi nality
Ing. Průcha

Legislativa a
sebeobrana
Ing. Průcha,
Honzík

První pomoc
Mgr. Layerová

První pomoc
Mgr. Layerová

3. - 4.
hodina

Téma
výuky:

e- Bezpečnost
Mgr. Weber

5. - 6.
hodina

Téma
výuky:

e- Bezpečnost
Mgr. Weber
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Výdajová část a položky rozpočtu
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
40 400,40 400,-

Škola bezpečnosti seniorů - dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
příprava projektu – zpracování studijních a
pracovních materiálů (30 hod x 250,- Kč)
lektorné - přednášející (30 hod x 250,- Kč)
vrátnice - platba
režijní náklady (energie, elektrika, voda)
pronájmy prostor (tělocvična, učebny)
pomůcky:
3 ks lapa (á 400,- Kč)
10 ks cvičný pepřový sprej (á 200,- Kč)
3 ks cvičný teleskopický obušek (á 400,- Kč)
ostatní materiál
telefony – podíl, poštovné
administrativa – vytvoření sylabů
úklid
Celkem

Celkem
[Kč]

Dotace MV
[Kč]

7 500,7 500,5 000,3 000,2 000,-

6 700,6 700,4 500,0,0,-

1 200,2 000,1 200,2 000,1 500,3 000,4 500,40 400,-

1 000,1 700,1 000,1 700,0,2 700,4 000,30 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
30 000,30 000,-

[Kč]

30 000,10 400,40 400,-
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6. Bezpečnost seniorů II.
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)
Dodavatel projektu: Odbor analýzy a prevence MP Plzeň, Bílý kruh bezpečí, o.s.
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Odbor analýzy a prevence Městské policie Plzeň realizoval od roku 2004 projekt „SENI“
zaměřený převážně na osoby ve věku seniorů, které jsou přes den doma v bydlišti samy a
stávají se tak jednou z rizikových skupin obyvatel, která bývá ve větší míře terčem kriminálně
závadových osob. K zabránění případnému vniknutí do bytu byl navržen systém zajištění bytu
pomocí řetízku na vchodových dveřích. V návaznosti na tento projekt je od roku 2010
realizován projekt „Bezpečnost seniorů“, zaměřený zejména na osoby, které se pohybují
samy na veřejnosti. V rámci tohoto projektu jsou seniorům poskytovány informace ve formě
besed o možných rizicích z oblasti kriminality, které jim hrozí. Každý senior dále obdrží
samolepicí a informativní štítky s čísly a instrukcemi na vchodové dveře bytu s instrukcemi,
jak se zachovat v případě nečekané návštěvy např. pracovníků plynáren, elektráren apod.
Tento projekt měl u seniorů velký úspěch a z tohoto důvodu je připraveno jeho pokračování
také v letošním roce s názvem „Bezpečnost seniorů II.“ V rámci tohoto projektu budou
osobám, které se zúčastní besed, poskytnuty bezpečnostní pomůcky - osobní alarm nebo
pepřový sprej. Během besed budou senioři samozřejmě proškoleni o bezpečném použití
těchto pomůcek. Na základě získaných informací od seniorů budou besedy rozšířeny také o
témata týkající se například dopravní problematiky. Vedle bezpečnostních pomůcek obdrží
senioři dárkové balíčky s obsahem reflexní tašky a protiskluzového nástavce (hrotu), který je
určen hlavně na využití v zimních měsících. Seniorům by tato zdravotní pomůcka mohla
pomoci například bezpečněji přecházet vozovku.
Nově do projektu přistoupila organizace BKB (Bílý kruh bezpečí). Regionální pobočka BKB
Plzeň poskytuje současně odborné právní i psychosociální poradenství, které je zajištěné
profesionály v oboru, tj. vzdělanými odborníky - dobrovolníky v oboru práva a
psychosociálních služeb. Službu poskytují vždy dva poradci (jeden pro psychologickou, druhý
pro právní podporu) a asistent na recepci. Odborné sociální poradenství je poskytováno
bezplatně, důvěrně a nestranně. Tito pracovníci se budou rovněž účastnit společně se
zaměstnanci MP Plzeň besed pro seniory a poskytovat jim odborné poradenství.
Základní informace o Bílém kruhu bezpečí:
Služba BKB je určena obětem trestných činů, pozůstalým po obětech TČ, osobám blízkým
oběti TČ, svědkům TČ a osobám ohroženým domácím násilím nebo obchodem s lidmi.
Poradenství BKB se soustřeďuje především na okamžité individuální potřeby uživatele,
podporuje rozvoj jejich samostatného rozhodování, motivuje je k aktivitě, posiluje jejich
opětovné začleňování do společnosti a pomáhá obnovovat jejich pocit bezpečí a jistoty.
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Poradna BKB Plzeň poskytuje praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního
řízení, náhradu škody, ale také zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin.
Hlavní cíle projektu:
• Ochrana a bezpečnost rizikových skupin obyvatelstva – senioři, handicapované
osoby.
• Poskytnutí rizikovým skupinám obyvatel pocit bezpečného života v městské
aglomeraci.
• Snížení rizika a počtu kriminálních činů páchaných na seniorech, osamělých osobách
a handicapovaných lidech v jejich bydlišti i mimo ně.
• Usnadnit seniorům pohyblivost v dopravě, zvláště v zimních měsících.
• Zviditelnit seniory při účasti v silničním provozu.
Cílem a posláním tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti osob převážně důchodového věku,
které se pohybují samy na veřejnosti a jsou proto terčem kriminálně závadových osob.
Dílčím cílem projektu je pomoci seniorům pohybujícím se v dopravním provozu k ulehčení
pohyblivosti po kluzké vozovce a zároveň zabezpečit pomocí reflexních prvků jejich
viditelnost.
Cílová skupina:
Občané ÚMO Plzeň 1,2,3,4
- senioři
- zdravotně postižení (př.slabozrací, vozíčkáři,…)
- osamělé osoby.
Stručný popis projektu:
Projekt bude realizován opět ve spolupráci s MP Plzeň, jednotlivými MO Plzeň a nově
s organizací BKB. Občané se o projektu dozví cestou klubů seniorů a prostřednictvím
jednotlivých městských obvodů MO Plzeň. Samolepicí štítek bude obsahovat informace o
telefonních číslech na linky tísňového volání a dále na linky centra Energetiky. Zde budou
občanům sdělovány informace, které se týkají možných návštěv a kontrol ze strany plynáren,
elektráren, vodáren. Dále bude občanům poskytnut informativní štítek, který bude
obsahovat informace o dalších telefonních číslech na osoby blízké, příbuzné, kluby důchodců,
lékaře, a podobně (dopíší si sami občané), dále pak vzor průkazu pracovníka energetiky,
kterým se má prokazovat při kontrolách u zákazníků. Štítek bude obsahovat i několik bodů,
jak postupovat při nečekané (nechtěné) návštěvě a upozornění dodržování bezpečné
komunikace s neznámými osobami před vstupními dveřmi do bytu. Tímto letáčkem se
osobám v tísni připomenou základní pravidla taktiky a bezpečnosti při komunikaci s cizími
osobami (potenciálními pachateli) a usnadní se jim hledání potřebného telefonního čísla,
čímž se také zkrátí doba možného příjezdu pomoci. Samolepicí štítek se nalepí na vstupní
dveře poblíže kukátka či bezpečnostního řetízku, aby byl v případě nutnosti ihned využitelný.
Letáček bude umístěn u telefonního přístroje.
Nabídka pro seniory:
Senioři jako potenciální nebo i reálné oběti kriminality považujeme za značně ohroženou
skupinu. Handicapem pro seniory jsou zejména zhoršený zrak, sluch, pohyblivost, nedostatek
fyzických sil a horšící se paměť. Senioři jsou také často velmi důvěřiví a jsou vděční za kontakt
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s okolím, což usnadňuje pachatelům páchat trestné činy ve vztahu k nim. Proto jsou besedy
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“.
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení projektu provedou pracovníci MP Plzeň, BKB ve spolupráci s Odborem
bezpečnosti a prevence kriminality MMP. Směrodatným ukazatelem bude počet oslovených
a zúčastněných seniorů na besedách. Další vyhodnocení efektivity projektu proběhne na
základě statistik trestných činů a přestupků, ve vztahu k seniorům jako obětem, vedených
MP Plzeň a PČR. Na hodnocení se budou rovněž podílet samotné osoby, které se zúčastní
besed, vyplněním anketních otázek zaměřených na zhodnocení přínosu projektu.
Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
93 400,93 400,-

Bezpečnost seniorů II. - dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
200 ks - alarm (á 145,80 Kč)
200 ks - samolepicí štítky (á 14,40 Kč)
200 ks - informativní štítky (á 21,60 Kč)
200 ks - pepřový sprej (á 92,40 Kč)
200 ks - reflexní tašky (á 68, 04 Kč)
200 ks – protiskluzové nástavce (á 124,80 Kč)
Celkem

Celkem
[Kč]
29 160,2 880,4 320,18 480,13 600,24 960,93 400,-

Dotace MV
[Kč]
26 000,2 000,3 800,16 600,12 200,22 400,83 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
83 000,83 000,-

[Kč]

83 000,10 400,93 400,-
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7. Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň
Dodavatel projektu: Ponton, občanské sdružení
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Jistým nedostatkem ve městě Plzni, který vyplynul ze SWOT analýzy vypracované pracovní
skupinou prevence kriminality, je nízký počet služeb potažmo zařízení, které s dětmi
ohroženými sociálně patologickými jevy pracují. Jednou ze sítě organizací, které ve městě
Plzni poskytují sociální služby v oblasti prevence kriminality je občanské sdružení Ponton.
Ponton, o.s. svými službami na území města Plzně výrazně přispívá ke zdravému vývoji dětí,
mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předchází jejich sociálnímu
vyloučení a napomáhá k jeho odstraňování. Město Plzeň aktivně a bezproblémově
spolupracuje s občanským sdružením Ponton již řadu let a z tohoto důvodu bylo toto
občanské sdružení vybráno pro zorganizování zážitkového pobytu, kterého se v letních
měsících zúčastní děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit města.
Na území města Plzně se nachází několik sociálně vyloučených lokalit (domy okolo Husova
náměstí, Jateční ulice…), které jsou charakteristické zvýšeným výskytem nežádoucích
společenských jevů, jako jsou krádeže, lichva a užívání návykových látek. Děti a mladí lidé,
žijící v těchto lokalitách, automaticky přejímají nežádoucí vzorce chování svých rodičů a
svého okolí a snáze také podléhají různým negativním sociálně patologickým jevům. Často
trpí nedostatečným zájmem ze strany rodičů, a tak tráví veškerý svůj volný čas na ulici, kde
jsou ponecháni přímým vlivům tohoto prostředí. Pro většinu z nich jsou domov, škola a ulice
jediná místa, která znají a ve kterých se pohybují. 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.
Hlavní cíle projektu:
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.
Díky účasti na táborovém pobytu se u dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit zvyšují
jejich sociální kompetence. Pobyt jim umožní poznat vhodnější způsob trávení volného času
a jiné vzorce chování, než na jaké jsou zvyklé a podpoří tak u nich společensky akceptované
chování.
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Dalším cílem je posílení kontaktu mezi pracovníky organizace, dětmi a jejich rodiči, který
bude využíván v celoroční práci streetworkerů, kteří sociálně vyloučené lokality přes rok
pravidelně navštěvují.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou vybrané děti a mladí lidé ze sociálně znevýhodněného
prostředí na území města Plzně ve věku 11 – 18 let.
Projektu se zúčastní 10 dětí.
Stručný popis projektu:
Projekt spočívá v uskutečnění pětidenního zážitkový pobytu určeného výhradně dětem a
mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pobyt se bude konat v průběhu srpna 2O12
v kempu La Rocca u Konstantinových lázní. Kemp nabízí všestranné způsoby vyžití, v blízkosti
se mimo jiné nachází zřícenina hradu Gutštejn, lanové centrum, památky v Konstantinových
lázní, v okolí je nedotčená příroda.
Pracovníci občanského sdružení Ponton, kteří již v loňském roce realizovali táborový pobyt
pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, uvádějí, že dle pozitivních zpětných
vazeb byl táborový pobyt pro účastníky velmi podnětný. Sami zúčastnění v současné době
přicházejí s náměty na pořádání podobných akcí. Rovněž došlo k navázání důvěrnějšího
vztahu mezi uživateli a pracovníky, který je znatelný zvláště v přímé práci v jejich přirozeném
prostředí.
Příprava pobytu probíhá již od prosince 2011 zajišťováním finančních prostředků na pobyt a
přípravou jednotlivých aktivit. V období května a června roku 2012 bude probíhat
kontaktování potencionálních účastníků a jejich rodičů, zjišťování bližších informací o
účastnících, případné korigování programu pobytu dle aktuální situace účastníků a jejich
rodin.
Samotná realizace pobytu proběhne 20. – 24. srpna 2012. V rámci pobytu se uskuteční
předem připravené aktivity, jako jsou zážitkové hry, výtvarná dílna, preventivní debaty u
večerního ohně a celodenní poznávací výlet.
Akci budou personálně zajišťovat pracovníci Pontonu, občanského sdružení, kteří mají
zkušenosti s prací s neorganizovanou mládeží a s realizací táborového pobytu pro děti a
mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Pracovníci, kteří budou realizovat pobyt:
Bc. Pavla Pohlreichová – koordinátorka terénního programu COM.PASS, streetworker
Bc. Michal Pavlíček – streetworker terénního programu COM.PASS
Bc. Markéta Zikánová – kontaktní pracovnice NZDM Pixla a streetworker terénního
programu COM.PASS
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení projektu po jeho ukončení provedou pracovníci občanského sdružení Ponton,
kteří se zážitkového pobytu zúčastní, na základě zhodnocení práce s jednotlivými účastníky.
Hlavním ukazatelem bude také hodnocení pobytu ze strany účastníků. Efektivita pobytu
bude poté hodnocena streetworkery s časovým odstupem cca 6 měsíců na základě jejich
práce v terénu v oblasti sociálně vyloučených lokalit. Dále bude zjišťován případný zájem dětí
a mládeže z těchto lokalit o účast na dalších táborových pobytech.
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Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka
Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
materiálové náklady:
potraviny
kancelářské potřeby
ostatní mat. náklady = výtvarné a
sport.potřeby, hygienické a provoz.nákl.,
stany, spacáky, ceny do soutěží
nemateriálové náklady:
cestovné pro zaměstnance a uživatele sl.
ostatní služby:
příspěvek na pobyt
(10 dětí x 5 dnů x 300,- Kč)
vstupné
telekomunikační služby
Celkem

Celkem
[Kč]
39 200,-

Dotace MV
[Kč]
34 000,-

39 200,-

34 000,-

Celkem
[Kč]
20 100,11 500,600,-

Dotace MV
[Kč]
17 550,10 350,0,-

8 000,1 550,-

7 200,1 395,-

17 550,-

15 055,-

15 000,1950,600,39 200,-

13 500,1 555,0,34 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

[Kč]

34 000,5 200,39 200,-
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8. Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Projekt řeší rozšíření městského kamerového dohlížecího systému na území MO Plzeň 4.
V průběhu let provozování tohoto systému se potvrdilo, že kamerový systém má své
nezastupitelné místo a je přínosem v prevenci, ochraně a boji proti kriminalitě a ostatním
soc. patologickým jevům. 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. V rámci zvýšení bezpečnosti obyvatel města Plzně, se také v letošním roce
rozhodlo MO Plzeň 4 pro rozšíření MKDS o jeden kamerový bod, vytipovaný na základě
aktuálních statistik spáchaných trestných činů a přestupků v dané lokalitě a dokonalé místní
znalosti poměrů v MO Plzeň 4. Z důvodu vysoké finanční náročnosti celého projektu, se
vedení MO Plzeň 4 rozhodlo realizovat osazení kamerového bodu za pomoci státní dotace.
Cíl projektu:
Rozšíření stávajícího městského kamerového souboru je realizováno s cílem nejenom jej
zefektivnit, ale především zvýšit jeho využití pro další úseky spojené s preventivními
aktivitami. Rozšíření plzeňského MKS v oblasti MO Plzeň 4 je žádoucí z pohledu zvýšení
pocitu bezpečí občanů a zajištění veřejného pořádku, jak v oblasti preventivní, tak v oblasti
represe.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou pachatelé protiprávního jednání
(delikventní děti a mládež, mladí dospělí, prvopachatelé trestných činů, recidivisté, cizinci,
příslušníci národnostních a etnických menšin, oběti trestné činnosti (dětské oběti především
mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti šikany, oběti násilné trestné
činnosti, oběti majetkové kriminality, oběti rasové, národnostně nebo nábožensky
motivovaných trestných činů, senioři), rizikoví jedinci v postavení potencionálních pachatelů
nebo potencionálních obětí (děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním a sociálním
handicapem, ženy, osamělé žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a etnických
menšin).
Stručný popis projektu:
Smyslem městského kamerového dohlížecího systému je monitorování veřejných
prostranství MO Plzeň 4, a to zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku, vytvoření bezpečnostních zón pro občany, zvýšení bezpečí osob a majetku,
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kontrola různých míst v denní a noční době, odhalování protiprávního jednání, zlepšení
bezpečnosti silničního provozu a v neposlední řadě i kontrola činnosti strážníků městské
policie.
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.).
Specifikace umístění komponentů kamerového systému:
1. 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)
- dodržet 100% kompatibilitu s MKS, doporučený typ kamery Bosch VG4-313-ECE2M (vysoce
rychlostní PTZdome kamera, 26x optický zoom, DEN/NOC, 12x digitální zoom, stabilizátor
obrazu, detekce pohybu, funkce vymačkování zón, integrovaný encoder IP (2xH264+MJPEG), alarmové vstupy, napájení 230V AC, včetně venkovního temperovaného krytu a
napájecího zdroje, venkovní provedení (IP66), redukce konzole pro uchycení kamery na
stožár,
- kamera bude napájena z Aku-bodu nebo trolejového měniče umístěného na stožáru
společně s kamerou
- připojení na optickou síť
- integrace do MKS Plzeň
- licence za připojení do systému
- zprovoznění
Technická specifikace kamerových bodů:
Kamera – minimální požadavky:
Outdoor Col/BW SPEED DOME kamera, min. 35 x optický zoom, 12 x digitální zoom
kamera musí komunikovat v již funkčním systému s protokolem PELCO-P.
Maskování privátních zón – nutná podpora vykrytí privátních zón v závislosti na natočení a
zoomu.
Kamera musí umožňovat automatické a manuální spuštění alespoň 4 naprogramovaných
tras.
Uchycení kamery:
Konzole na střeše kamerového bodu bude bezpečně upevněna na požadované místo nosnou
konzolí.
Kabeláž, instalace:
Kompletní kabelové trasy dle potřeb na místě instalace, instalační a úložný materiál
odpovídají prostředí.
Napájení:
Komplexní napájení pro kamery a ostatní technologie musí být ve vlastní elektroinstalační
krabici; vlastní přípojku 230 V včetně měření odběru el. energie zajistí zadavatel ve
spolupráci se správcem sítě.
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Přenos videosignálu a telemetrie, kamerové bod:
Mikrovlnná pojítka PtP v pásmu 5,8 GHz včetně antén a příslušenství UHF přenos telemetrie
868 MHz kompletní.
Kompletní kabelové trasy pro propojení IT místnosti a místa instalace antén dle místních
požadavků.
Přenos videosignálu a telemetrie, kamerový bod – ÚMO Plzeň 4:
Převodníky pro přenos videosignálu a RS 485 po optickém vlákně SM. Kompletní kabelové
trasy pro propojení v IT místnosti a vlastního místa instalace antén telemetrie a
bezdrátového PtP. Převodníky pro přenos videosignálu a RS 485 z optického vlákna SM a
kompletní kabeláž pro přenos videosignálu a telemetrie z IT místnosti v budově ÚMO Plzeň 4
do služebny Městské policie v ulici Radiová č.p. 42 v Plzni. Stávající kapacita technologického
zařízení ve služebně Městské policie umožňuje bezproblémové napojení uvažovaných 3
kamer.
Časový harmonogram realizace projektu:
V případě získání dotace bude projekt zrealizován do 2 měsíců od získání dotace ve lhůtě do
31. 12. 2012.
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Projekt bude hodnotit Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s MP
MO Plzeň 4 na základě srovnání analýzy nápadu trestné činnosti a počtu přestupků v
monitorované lokalitě před a po vybudování kamerového bodu po uplynutí jednoho roku od
jeho instalace.
Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka
Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 dodavatelsky
Celkem
Položka rozpočtu
kamerový bod včetně instalace
Celkem

Celkem
360 000,- Kč

Dotace MV
324 000,- Kč

360 000,- Kč

324 000,- Kč

Celkem
[Kč]
360 000,360 000,-

Dotace MV
[Kč]
324 000,324 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

[Kč]

324 000,36 000,360 000,-
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9. Informační kampaň – Bezpečné město
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Východiska projektu:
Projekt Bezpečné město realizuje město Plzeň od roku 2009, kdy došlo k podpisu první
Koordinační dohody mezi policií a samosprávou v ČR. Hlavní cíle projektu jsou zejména
z lepšení bezpečnostní situace na území města Plzně, zvýšení pocitu bezpečí občanů v Plzni a
koordinace Policie ČR, městské policie Plzeň, samospráv na úrovni městských
obvodů a Magistrátu města Plzně při řešení bezpečnostní situace na území města Plzně. Tyto
cíle byly rovněž jednou z priorit uplynulé Koncepce prevence kriminality města Plzně na léta
2009 – 2011, kde byl hlavní důraz kladen především na zvýšení počtu strážníků a policistů ve
městě. K naplňování těchto cílů dochází průběžně a jsou rovněž zohledněny také
v nadcházejícím Plánu prevence kriminality města Plzně 2012 - 2014.
Po dobu fungování projektu Bezpečné město se podařilo zrealizovat mnoho dílčích aktivit:
• Informační webový portál, jehož součástí je poradna pro občany, díky které dochází
například k aktuálnímu řešení bezpečností situace ve městě.
• Rozdělení území města Plzně na 60 okrsků, v nichž byla zřízena vždy trojice zastupitel,
městský strážník a policista, kteří jsou občanům k dispozici v souvislosti
s problematikou bezpečnosti a prevence kriminality.
• Na základě připomínek občanů jsou v rámci projektu Bezpečné město realizována
konkrétní bezpečností opatření reagující na situaci ve městě.
• Instalace infoschránek pro občany (celkem 63), které jsou určeny pro občany k jejich
připomínkám či stížnostem, ale také například k uložení nalezených dokladů,
peněženek apod.
• Založení expertního týmu na problematiku extremismu.
• Realizace řady dílčích projektů a informativních akcí zaměřených na prevenci
kriminality či bezpečnost ve městě (jednou z nejmasovějších akcí je např. Den IZS).
Nejdůležitějším komunikačním kanálem projektu je informační webový portál
www.bezpecnemesto.eu . Na základě analýzy tohoto portálu za rok 2010 lze konstatovat, že
počet návštěvníků stále stoupá (ve srovnání s rokem 2009 o 19 434 návštěvníků více), což je
důkazem většího zájmu ze strany veřejnosti o tento projekt. Ne všichni občané města Plzně
(zejména senioři) však mají přístup k internetu, a proto je žádoucí projekt propagovat také
jinými cestami například vytvořením informačních materiálů k projektu, rozhlasové vysílání
atd. V době spuštění projektu byly pro občany města Plzně vytvořeny informační brožury o
náplni projektu. Po dobu fungování projektu však tyto brožury již nejsou aktuální a z tohoto
důvodu je potřebné vytvoření nových aktuálních informačních materiálů.
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Hlavní cíle projektu:
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.
Cílová skupina:
Občané města Plzně, Policie ČR, Městská policie Plzeň, jednotlivé městské obvody a MMP.
Stručný popis projektu:
Prioritou projektu Bezpečné město, jak již bylo uvedeno výše, 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.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1) Vytvoření informačních brožur o projektu Bezpečné město s následující náplní:
• základní informace o projektu „Bezpečné město“
• kompetence Městské policie a Policie ČR
• rozdělení města na jednotlivé městské obvody a následně na jednotlivé
policejní okrsky v nich, jmenovitý seznam strážníků, policistů a zastupitelů,
kteří jsou přiděleni do jednotlivých okrsků spolu s telefonními a emailovými
kontakty
• adresy a kontakty na služebny PČR a MP v Plzni, na jednotlivé městské
obvody a Magistrát města Plzně
• kontakty na zaměstnance Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP
s popisem jednotlivých pracovních pozic
• seznam neziskových organizací, jejichž činnost souvisí s otázkou bezpečnosti
ve městě, spolu s krátkým popisem jejich činnosti a kontakty na ně
Distribuci materiálů zajistí jednotlivé městské obvody a policejní okrsky.
2) Živé vstupy zaměstnanců Odboru bezpečnosti a prevence kriminality ve vysílání Českého
rozhlasu Plzeň informující občany města Plzně o projektu Bezpečné město, dílčích projektech
v rámci tohoto projektu a dalších aktuálních tématech z oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality ve městě.
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Vyhodnocení projektu provedou pracovníci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP
na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli města Plzně. Dotazníky budou občanům
k dispozici ve veřejných prostorách jednotlivých ÚMO Plzeň 1- 10, a MMP v době od počátku
druhé poloviny roku 2012 do konce listopadu 2012. Dotazníky budou vyhodnoceny
zaměstnanci odboru bezpečnosti během prosince 2012.
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Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka

Celkem
[Kč]
170 000,170 000,-

Informační kampaň – Bezpečné město - dodavatelsky
Celkem

Položka rozpočtu
Informační brožury (5 000 ks) - grafické
zpracování informačních materiálů včetně
tisku
Celkem

Celkem
[Kč]
170 000,-

Dotace MV
[Kč]
153 000,-

170 000,-

153 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
[Kč]
153 000,153 000,-

[Kč]

153 000,17 000,170 000,-
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10. Plzeňská oáza tvoření (Oživení zámeckého parku v Plzni – Křimicích)
Předkladatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa
Realizátor projektu: město Plzeň (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)
Zodpovědná osoba: Ing. Aleš Průša – vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality MMP
Mgr. Andrea Gregorová – manažer prevence kriminality
Petr Otásek - starosta MO Plzeň 5 – Křimice
Východiska projektu:
Projekt byl zpracován na základě těchto vstupních informací:
1) park je lehce udržovaný, sekání 2x do roka, některé stromy jsou přestárlé;
2) v provozních hodinách, (prac. dny odpoledne, so a ne celý den) je veřejně přístupný,
nehlídaný;
3) je zde „riziková“ několikasetčlenná skupina zdejších středoškoláků. V Křimicích sídlí
dvě střední školy, SPŠ Dopravní a Střední umělecká škola Zámeček. Studenti jsou v
Křimicích ubytováni na internátu (kapacita 380 lůžek), nemají zde žádnou možnost
smysluplně trávit volný čas, proto se stahují do zámeckého parku, který znečišťují,
ničí dřevěné prvky, a devastují vše, co jim přijde pod ruce;
4) přesto, že je park ve vlastnictví soukromého subjektu, městská část Plzeň-Křimice
(1780 obyvatel) park na základě smlouvy s majitelem, ing. Jaroslavem Lobkowiczem,
pomáhá udržovat a rozvíjet;
5) od jara do podzimu se zde konají různé akce, divadelní představení, Zámecké
slavnosti;
6) kolem parku vede cyklostezka.
Město Plzeň má na svém katastru jediný zámek, v obvodě 5 – v Křimicích. Zámecký park je
jedním z nejkrásnějších v Plzni. Vzdálenější poloha parku od centra města, cca 5 km, je
výhodou, protože je mimo dosah plzeňských bezdomovců a narkomanů. Do parku se tedy
dostávají pouze lidé, kteří mají skutečný zájem posedět chvilku v kousku přírody
v průmyslovém městě. Lidé si zde přicházejí vysloveně odpočinout a načerpat energii. Tím je
automaticky chráněna biodiverzita a komorní prostředí parku před nájezdem mas lidí, kteří
nemají vztah k přírodě a patřičnou úctu k místům, jako je toto. Zámecký park je v dosahu
MHD, která je funkční a jezdí po celý týden v uživatelsky příjemných časových intervalech.
Rizikovou skupinou jsou již zmínění internátní školáci, kteří se v Křimicích nudí a nestřežený
park bez sportovního a kulturního programu zneužívají jako útočiště pro svou destruktivní
seberealizaci. Navíc park znečišťují způsobem, pro dorůstající školáky typickým (rozbité
láhve od alkoholických nápojů, nedopalky, potravinové obaly).
Hlavní cíl projektu:
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
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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.
Cílová skupina:
Široká veřejnost od nejmenších dětí po důchodce – nabídka aktivit parku bude tak rozsáhlá,
že si každý vybere. Ve spolupráci s vedením středních škol a místního internátu nabídnout
vyžití zejména pro zdejší středoškolskou internátní mládež, tak aby našla v budované oáze
zázemí pro aktivní trávení volného času například sportem nebo jinou kreativní činností.
Stručný popis projektu:
Udržet park v konzervativní podobě, aby neztratil své kouzlo.
Neprovádět žádné razantní změny. Ponechat ho v „nedotčené podobě“, pouze zkvalitnit
správu ve smyslu pravidelného sekání určitých úseků trávy pro hry a kreativní aktivity,
prořezávka stromů, popřípadě odtěžení vratkých a výsadba nových.
Park citlivě doplňovat „uměleckými díly“ dětí a dospělých (sochy, plastiky, malby apod.)
Vybudovat sezónní přístřeší, které nenaruší ráz parku, tzn. mobilní režný hangár, který by
mohl plnit několik úkolů, v závislosti na aktuální akci, počasí a obsazenosti parku:
1) místo pro „projektového manažera/správce/ostrahu“ parku;
2) malá meditační knihovna a čítárna pod širým nebem, s možností přípravy a podávání
základních nápojů – káva, čaj, čistá voda;
3) zázemí, kde se mohou návštěvníci parku schovat, v případě deště nebo jiné nepřízně
počasí;
4) zázemí pro tvořivé dílničky (např. ruční výroba skleněných korálků, hrnčířství, rytectví,
malba, sochaření a podobně...).
Ponechat provozní dobu parku s možností návštěvy skupin, zejména dětí z místní školky a
školních tříd, mimo tuto dobu.
Zabezpečit denní přítomnost alespoň jednoho člověka, který bude dohlížet na dodržování
provozního řádu parku v provozních hodinách a zároveň se bude organizačně starat o akce
mimo tyto hodiny. Ve volných časových intervalech se může věnovat zvelebování parku.
Ve spolupráci s vedením obou středních škol a s vychovateli internátu nabídnout studentům
smysluplné trávení volného času.
Nabídnout i ostatním návštěvníkům netradiční zážitek.
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Na všední dny dopoledne připravit program pro základní školu a školku s různorodou
tématikou (sport, poznávací a naučný pobyt, tvoření, pohádková cesta).
Dále vytvořit základnu pro tvořivé kurzy, jako možnost rozvoje osobnosti.
Na víkendy organizovat kulturní, sportovní, rukodělné a recesně-soutěžní akce s různými
plzeňskými i mimoplzeňskými spolky.
Ve spolupráci s provozovatelkou nedalekého minigolfového hřiště vybudovat pevný záchytný
bod pro projíždějící cyklisty.
Mezi sportovní aktivity zařadit např. lukostřelbu, která je tichá a tématická, přírodní volejbal
aj. Na objednávku by šlo realizovat aktivity typu půjčovna skákacích chůd nebo lanové dráhy.
Mezi kreativní aktivity zařadit korálkování, malbu, automatickou kresbu, hru na hudební
nástroje apod.
V blízkosti „zázemí“ umístit malé mobilní ohniště, na případné opečení vuřtíků. Další
možností je vytvořit posezení pro desítky lidí s velkým ohništěm, které se využije i v rámci
velkých akcí.
Od počátku realizovat systematickou propagační kampaň.
Časový harmonogram realizace projektu:
První čtvrtina 2012
Rozhodnutí o realizaci projektu, příprava konkrétních zásahů, příprava podkladů a tvorba
webu, propagace, vydání informačních letáků a komunikace s partnery.
Nákup a výroba logistického zabezpečení provozu, příprava parku.
Sezona 2012
Realizace projektu.
Pokračování 2013 - 2015
V případě úspěchu lze další roky rozšířit základnu nejen o sezónní aktivity, ale i o zimní
program (ledové sochy, sněhulákové klání, stavba iglů, výcvik v přežití...).
Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity):
Projekt bude hodnocen Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s
MO Plzeň - Křimice na základě následujících ukazatelů:
- zhodnocení výchozího a konečného stavu po vybudování plzeňské oázy tvoření (prosinec
2012)
- průběžné vyhodnocování na základě realizovaného programu v rámci oázy, zejména pro
děti a mládež
- zpětné vazby na základě dotazníkového šetření
- zjišťován bude především zájem studentů obou internátních škol o aktivity v rámci oázy
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Rozpočet projektu:
Výdajová část rozpočtu
Položka
Celkem
Plzeňská oáza tvoření - dodavatelsky
220 000,- Kč
Celkem
220 000,- Kč

Položka rozpočtu
vybudování zastřešeného sezonního zázemí
pro správce, návštěvníky parku pro případ
nepřízně počasí, školy a účastníky tvořivých
kurzů
1 pracovník - ostraha parku (DPP)
1 pracovník - projektový manažer (DPP)
1 pracovník - správce internetových stránek
a autor informačního měsíčníku (DPP)
vybudování statických stanovišť - sportovní,
tvořivá, naučná a zábavná
materiální zabezpečení (MTZ) programu
pro veřejnost
propagace projektu v místním tisku a MHD
Křimický zpravodaj
MHD letáky - 6 měsíců vývěs
skládačky – letáky pro obě křimické střední
školy
1 pracovník - údržba hracích ploch a
stanovišť ( DPP)
Celkem

Celkem
[Kč]
35 000,-

Dotace MV
[Kč]
31 500,-

50 000,-

45 000,-

40 000,-

36 000,-

45 000,-

40 500,-

25 000,-

22 500,-

25 000,-

22 500,-

220 000,-

198 000,-

Příjmová část rozpočtu
Zdroj
Dotace z MV
Spoluúčast města
Celkem

Dotace MV
198 000,- Kč
198 000,- Kč

[Kč]

198 000,22 000,220 000,-

