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1 Úvod
Kriminalita (odvozeno od slova crimen – zločin) je úhrn činů neschválených trestním
právem, úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času,
struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy společenský jev, kterým se
rozumí souhrn trestné činnosti. Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť označuje
činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání
vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. Podle stupně závažnosti činu,
kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové chování jako disociální, asociální a
antisociální. Kriminalita je nejextrémnějším článkem sociální patologie.
Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, přičemž stupeň nebezpečnosti činu pro
společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen,
způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou
pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.
Hlavním nástrojem kontroly kriminality je bezpečnostní politika státu, jejíž součástí je
preventivní politika, která se zaměřuje na eliminaci kriminogenních faktorů a kriminálně
rizikových jevů, na práci s pachateli s pachateli takovýchto činů a na pomoc obětem trestné
činnosti. Oproti trestní politice využívá preventivní politika metody nerepresivní, na nichž
participuje široká škála veřejných institucí i soukromých objektů. Nejdůležitějším prostředkem
k analýze kriminality je kriminální statistika.
Základním předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně
vnímaných a prioritních zájmů společnosti. Tím se zároveň otevře možnost pro případné
zapojení co nejširšího okruhu občanů do nejrůznějších preventivních aktivit v rámci celé
společenské struktury. Jde tedy především o to, aby v názorech a postojích občanů
představovala prevence kriminality žádoucí a atraktivní veřejnou aktivitu, která má dostatečně
konkrétní obsah a kterou mohou sami svým jednáním významně pozitivně ovlivňovat a
podporovat. K tomuto cíli mají nejpříhodnější podmínky menší společenství, fungující na méně
formálních vztazích a na principech tolerance, podpory a solidarity. V podmínkách ČR jimi
mohou být především obce.
Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity
vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení
páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení
kriminogenních příležitostí, nebo působením na potencionální pachatele a oběti trestných činů.
Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž
k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.
V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta
2016-2020 (dále jen „Strategie“) je systém prevence kriminality založen na třech úrovních –
republikové, krajské a lokální (obecní). Lokální úroveň tvoří síť všech obcí v ČR, které za
splnění dále stanovených podmínek mají možnost v období let 2016-2020 předkládat
prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence
kriminality na realizaci „Programu prevence kriminality obce“.
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1.1 Systém prevence kriminality v ČR

VLÁDA ČR Republikový výbor pro prevenci kriminality
Strategický rámecKoordinace systému prevence kriminality mezi resorty
Legislativa Dotace a granty
Finanční prostředky

Resort vnitra
Strategie prevence kriminality ČR
Koordinace systému prevence kriminality ČR

Ministerstva a další instituce
Resortní koncepce a metodiky
Dotace a granty
Podpora specifických projektů

Kraje
Analýza území
Vytipování problémových lokalit
Koncepce prevence – koordinace a podpora
Realiazce preventivních aktivit
Financování projektů

Obce, obecní policie
Lokální analýza
Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO)
Realizace preventivních aktivit
Financování projektů
Rozvoj místních NNO, služeb apod.
Obecní policie jako součást efektivního systému prevence
kriminality v obci

Základní útvary policie ČR
Spolupráce s obcemi
Plnění úkolů Policie ČR
Efektivní prevence kriminality

Obce v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti vycházejí z § 35, odstavce 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého „obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení,
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Dle § 10 tohoto zákona může obec také
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ukládat povinnosti obecně závaznou
vyhláškou.
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Obce na základě doporučení „Strategie“ vytvářejí podmínky pro rozvoj prevence kriminality
na svém území, zejména:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového
výboru na prevenci kriminality.
Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na
lokální úrovni.
Zajišťují činnost manažera kriminality obce a poskytují mu potřebné zázemí a
specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zjišťují a
koordinují jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a informací
a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území).
Zřizují obecní policii.
Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci
Programu prevence kriminality.
Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů.
Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření.

Obecní úroveň prevence kriminality tvoří základní úroveň, na které je prakticky naplňována
Strategie a klade si za cíl snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
v obcích. Urbanizace a koncentrace obyvatel s sebou nese větší počet příležitostí pro páchání
trestných činů, větší množství obětí, kumulaci sociálně patologických jevů a kriminality a tím i
vyšší obavu občanů z kriminality. Na tato rizika mohou samosprávy a spolupracující subjekty
vhodněji reagovat na území obcí, ve kterých je vytvořena dostatečná institucionální
infrastruktura organizací v oblasti prevence kriminality včetně silné a funkční obecní policie a
Policie ČR. Současně je v obcích zastoupena řada nestátních neziskových a charitativních
organizací i podnikatelských subjektů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Realizace
obecních programů přispěje ke zlepšování bezpečnostní situace v obci, k vytvoření
příslušných poradních orgánů včetně odborného vzdělávání odborníků. Současně umožní
prosazovat komplexní řešení problémů, vyzkoušet inovativní a pilotní přístupy jejich řešení,
zapojení Policie ČR či obecní policie do procesů předcházení trestné činnosti.
Obec, která identifikuje na svém území problém nebo riziko z oblasti veřejného pořádku
(jak na úrovni přestupků, tak kriminality), postupuje při jejich řešení a odstranění standardně a
to za použití nástrojů, které jí dává právní řád ČR, s využitím aparátu vlastního úřadu, obecní
policie (pokud je zřízena), v úzké spolupráci s místně příslušným útvarem Policie ČR
(obvodní/místní oddělení), orgány justice, dalšímu subjekty veřejné správy (např. HZS,
hygienická stanice, finanční úřad), neziskovým sektorem a občany obce.
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1.2 Koncepce prevence kriminality města Velká Bíteš
Koncepce prevence kriminality města Velká Bíteš na léta 2018-2020 je zpracována ve
smyslu usnesení vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 66 o Strategii prevence kriminality v České
republice na léta 2016-2020 a podle „Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence
kriminality a víceletých bezpečnostních analýz“ (vydal MV ČR – 2016) a je vypracována na
základě bezpečnostní analýzy města Velká Bíteš.
Město Velká Bíteš leží ve východní části Českomoravské vrchoviny přibližně 30 km od
moravské metropole Brna na hranici okresu Žďár nad Sázavou a Brno-venkov. Město Velká
Bíteš je součástí Kraje Vysočina a je jedním z mikroregionálních center. Území města se
skládá ze dvou nesousedících území. Jedno území tvoří Velká Bíteš a místní části Ludvíkov,
Košíkov, Bezděkov, Jáchymov, Holubí Zhoř, Březka, Jestřabí, Jindřichov, druhou pak místní
část Pánov. Rozloha katastrálního území činí 4031 ha. Město je začleněno do správního
obvodu ORP Velké Meziříčí a má status obce se stavebním úřadem a matričním úřadem.

1.3 Rozdělení prevence kriminality a jejich charakteristika
Prevenci kriminality lze členit:
Sociální prevence - sociální prevencí označujeme ty aktivity, kdy je středem pozornosti
především jedinec, který má sklony k páchání trestné činnosti. Prostřednictvím těchto aktivit
je jedinec ovlivňován v prostředí, v němž probíhají procesy socializace a sociální integrace
(rodina, škola, sféra volného času). Tyto aktivity jsou zaměřené na změnu nepříznivých
společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání
trestné činnosti.
Město Velká Bíteš sociální prevenci realizuje prostřednictvím podpor a dotací organizacím
zabývajících se organizováním volnočasových aktivit, podporuje a dotuje projekty zaměřené
na protidrogovou problematiku, zlepšuje příležitosti pro volnočasové aktivity, podporuje a
zprostředkovává besedy, přednášky s dětmi ve školách a školských zařízeních.
Situační prevence - situační prevencí působíme na odstraňování příležitostí k páchání
deliktů, které se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Opatření
situační prevence mají převážně charakter technický, organizační a administrativní (např.
zvýšení viditelnosti určitého prostředí – městské kamerové dohlížecí systémy, zdokonalení
hlídkové a pořádkové služby policie, zdokonalení hlídkové a pochůzkově služby městské
policie, různé propagační kampaně atd.).
Město Velká Bíteš situační prevenci realizuje prostřednictvím městské policie a podpory
městského kamerového dohlížecího systému.
Prevence viktimosti a pomoci obětem trestných – tato je založena na konceptech
bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou
připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní
psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických
možností ochrany před trestnou činností.
Město Velká Bíteš by mělo viktimní prevenci realizovat zveřejňováním jednotlivých událostí
v rámci místních tiskovin, zveřejňováním informací za pomoci webových stránek prevence
kriminality a seznamováním veřejnosti s činností složek IZS v rámci programů prevence
kriminality.

1.4 Úrovně preventivních aktivit:
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují podle adresáta v primární, sekundární a
terciární prevenci.
Stránka 6 z 26

Primární prevence – nepřímá strategie, která je necíleně orientována na všechny občany
a spočívá v optimalizaci životních podmínek, zvláště pak sociálních, jež vedou k vhodné
socializaci a pozitivnímu rozvoji společnosti. Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve
školách a v lokálních společenstvích. Město Velká Bíteš primární prevenci realizuje
prostřednictvím k tomu erudovaných profesí a výkonem jejich činností. Konkrétně se jedná o
policisty PČR a strážníky městské policie. Realizovány jsou také osvětové preventivně
výchovné aktivity prostřednictvím besed, na nichž se nejčastěji spolupodílí strážníci MP a
policisté PČR.
Sekundární prevence – sekundární prevence je orientována na kriminálně rizikového
jedince nebo skupinu (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství,
vandalismus, dlouhodobou zaměstnanost), u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou
pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Město Velká Bíteš sekundární prevenci opět částečně
pokrývá výkonem již uvedených profesí (strážníci MP, policisté PČR). Taktéž se tyto
nežádoucí vlivy město Velká Bíteš snaží eliminovat zajišťováním nezbytných sociálních
služeb.
Terciární prevence – terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených
osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získání
bydlení apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce
nefunkčního sociálního prostředí. Tato prevence je vykonávána Městským úřadem Velké
Meziříčí na úrovni ORP Velké Meziříčí a zčásti i Městským úřadem Velká Bíteš (pomoc při
získání bydlení).

1.5 Cílové skupiny prevence kriminality
Cílovými skupinami koncepce prevence kriminality města jsou pachatelé, oběti a rizikový
jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo obětí.
a) Pachatelé – mládež, mladí dospělí, recidivisté, pachatelé se základním vzděláním,
vyučení a pachatelé bez jakékoliv kvalifikace
b) Oběti – dětské oběti především mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti,
dětské oběti šikany, oběti násilné trestné činnosti vč. Domácího násilí, oběti obchodování
s dětmi, oběti majetkové kriminality, oběti rasové, národnostně nebo nábožensky
motivovaných trestných činů.
c) Rizikový jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo obětí – predelikventní děti
a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, sociálně vyloučení jednici a skupiny, ženy, senioři,
osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby, cizinci,
příslušníci národnostních a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně
zaměstnatelní, obyvatelé prostorově vyloučených lokalit, osoby mající problémy s placením
nájemného a dalších finančních pohledávek a osoby propuštěné z výkonu trestu.
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2 Analytická část
2.1 Bezpečnostní analýza
Bezpečnostní analýza obce je souborem analýz, které souvisí s vývojem kriminálně
rizikových jevů a to:
a) Analýza kriminality
b) Sociálně-demografická analýza
c) Institucionální analýza

2.1.1 Analýza kriminality
Analýza kriminality sleduje počet a typy trestné činnosti v územním obvodu Policie České
republiky, Obvodní oddělení Velké Meziříčí, neboť ve městě Velká Bíteš již není samostatné
obvodní oddělení, které bylo od 1.1.2013 změněno na policejní stanici spadající pod výše
uváděné Obvodní oddělení Velké Meziříčí. Právě vzhledem k uvedenému dle sdělení
vedoucího Obvodního oddělení Velké Meziříčí je možné z jejich strany poskytnout podrobné
statistiky pouze za celý územní obvod PČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí, jehož součástí
je i město Velká Bíteš. Co se týče statistiky trestných činů a přestupků spáchaných na území
města Velká Bíteš, je policie schopna dodat pouze celkový počet spáchaných trestných činů
a přestupků na území města Velká Bíteš bez jakéhokoliv dalšího podrobnějšího rozdělení.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poskytnuté údaje pro celkovou podrobnou analýzu trestné
činnosti jsou nejen za samotné město Velká Bíteš, ale i za město Velké Meziříčí a další
spádové obce OO PČR Velké Meziříčí.

2.1.1.1 Složení kriminality
V roce 2016 bylo v územním obvodu PČR, Obvodního oddělení Velké Meziříčí spácháno
celkem 311 trestných činů, v roce 2017 to bylo 320 trestných činů.
Celková kriminalita 2016-2017

Název grafu
322

320

Počet trestných činů

320
318
316
314
312

311

310
308
306
2016

2017

Rok
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Z grafu o celkové trestné činnosti za období let 2016-2017 je zřejmý nárůst spáchaných
trestných činů v územním obvodu PČR, Obvodního oddělení Velké Meziříčí, přičemž nárůst je
v roce 2017 oproti roku 2016 činí 9 případů.

Složení kriminality 2016-2017
V roce 2016 (z celkového počtu 311 případů) bylo spácháno 132 případů majetkové trestné
činnosti, 33 případů násilné či mravnostní trestné činnosti a 136 případů ostatní trestné
činnosti.

Celková trestná činnost 2016

132; 44%

136; 45%

33; 11%

majetkové

násilné a mravnostní

ostatní

V roce 2017 (z celkové počtu 320 případů) bylo spácháno 144 případů majetkové trestné
činnosti, 32 případů násilné či mravnostní trestné činnosti a 144 případů ostatní trestné
činnosti.

Celková trestná činnost 2017

144; 45%

144; 45%

32; 10%

majetková
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násilná a mravnostní

ostatní

V roce 2017 dosáhl nápad trestné činnosti počtu 320 případů, kdy došlo k mírnému nárůstu
oproti kriminalitě roku 2016. Co se týče zastoupení trestné činnosti, tak za rok 2016 je nejvíce
zastoupena ostatní trestná činnost se 45 procenty, v roce 2017 je nejvíce zastoupena shodně
45 procenty ostatní trestná činnost a majetková trestná činnost. Z porovnání období 20162017 je patrné, že v roce 2017 došlo k mírnému nárůstu jak majetkové (o 12 případů) tak i
ostatní (o 8 případů) trestné činnosti, u násilné a mravnostní trestné činnosti došlo k poklesu
(o 1 případ).

Celková skladba kriminality v letech 2016-2017
160

136

132

144

144

140
120
100
80
60

33

32

40
20
0
2016
majetková

2017
násilná a mravnostní

ostatní

Z grafu vyplývá, že sledované kategorie trestných činů mají v tomto srovnání kolísavou
tendenci v řádu jednotek. V sledovaném období převažuje zastoupení majetkové a ostatní
kriminality.

2.1.1.2 Majetková kriminalita
Protože majetková trestná činnost je společně s ostatní kriminalitou z četnosti nápadu
trestné činnosti nejvíce zastoupena, rozlišujeme ji dále podle skutků spadajících do kategorie
krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetková kriminalita (podvod, zpronevěra,
zatajení věci, poškozování cizí věci, neoprávněné užívání cizí věci). Tyto údaje sledujeme za
roky 2016-2017.
V roce 2016 z celkové počtu 132 majetkových trestných činů bylo spácháno 27 případů
krádeží vloupáním, 83 krádeží prostých, 5 podvodů, 1 zpronevěra, 11 poškození cizí věci a 5
zatajení věci.
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Majetková trestná činnost 2016
5 1

5

11

27

83

krádeže vloupáním

krádeže prosté

podvod

zpronevěra

poškození cizí věci

zatajení věci

V roce 2017 z celkového počtu 144 majetkových trestných činů bylo spácháno 40 případů
krádeží vloupáním, 69 krádeží prostých, 8 podvodů, 1 zpronevěra, 21 poškození cizí věci, 4
zatajení věci a 1 neoprávněné užívání cizí věci.

Majetková trestná činnost 2017
1
21

1

4

40

8

69

krádeže vloupáním

krádeže prosté

podvod

zpronevěra

poškozování cizí věci

zatajení věci

neoprávněné užívání cizí věci

Majetková trestná činnost je zastoupena na celkovém nápadu trestné činnosti v územním
obvodu PČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí 44 procenty v roce 2016 a 45 procenty v roce
2017. Výsledkem analýzy je zjištění, že v majetkové trestné činnosti převažují krádeže
(krádeže vloupáním a krádeže prosté), kdy v roce 2016 podíl krádeží činí 83 procent a v roce
2017 podíl krádeží činí 76 procent z celkové majetkové trestné činnosti.
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Majetková trestná činnost v letech 2016 a 2017
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Na základě rozboru sledovaných období lze konstatovat, že majetková trestná činnost
v rámci územního obvodu PČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí má vzestupnou tendenci.
Toto tvrzení lze opřít o skutečnost patrnou z grafu celkového porovnání kriminality, kdy
v sledovaném roce 2016 bylo dokumentováno 132 případů majetkové trestné činnosti a v roce
2017 bylo dokumentováno 144 případů majetkové trestné činnosti.
2.1.1.3 Struktura pachatelů
Následující srovnání popisuje strukturu pachatelů trestných činů násilných, majetkových a
mravnostních. Struktura pachatelů je rozlišena na recidivisty, dospělé osoby, nezletilé osobu
do 14 let a osoby mladistvé tj. 15-18 let.
Rok

Index

Násilná

Celkem

Mravnostní

Majetková

2016

311

88,98

32

1

132

2017

320

91,55

26

6

144

Ve srovnání s rokem 2016 má trestná činnost v roce 2017 rostoucí tendenci, jedná se
zejména o mravnostní a majetkovou trestnou činnost. Naopak násilná trestná činnost má
tendenci klesající.
Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15-17 let

18 a více let

Recidivisté

2016

0

5

21

33

2017

0

3

33

29
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V posledním roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu stíhaných pachatelů
trestné činnosti z řad recidivistů, k nárůstu naopak došlo ve skupině dospělých.
2.1.1.4 Celková trestná činnost v katastrálním území města Velká Bíteš
Podrobnou statistiku trestných činů spáchaných pouze v katastrálním území města Velké
Bíteše nebylo možno provést, neboť ve městě Velká Bíteš již není samostatné obvodní
oddělení, které bylo od 1.1.2013 změněno na policejní stanici spadající pod výše uváděné
Obvodní oddělení Velké Meziříčí. Právě vzhledem k uvedenému je dle sdělení vedoucího
Obvodního oddělení Velké Meziříčí možné z jejich strany poskytnout podrobné statistiky pouze
za celý územní obvod PČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí, jehož součástí je i město Velká
Bíteš. Co se týče statistiky trestných činů spáchaných na území města Velká Bíteš, je policie
schopna dodat pouze celkový počet spáchaných trestných činů na území města Velká Bíteš
bez jakéhokoliv dalšího podrobnějšího rozdělení.
Celková kriminalita v katastrálním území města Velké Bíteše 2013-2017
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Trestné činy

110

103

96

77

71

Z výše uvedené tabulky je patrné, že od roku 2013 dochází k poklesu trestné činnosti
spáchané na území města Velké Bíteše, kdy každý rok dochází k mírnému poklesu oproti roku
předchozímu.
2.1.1.5 Zpráva o nápadu přestupkové činnosti
Zpráva v první části podává informace o počtu řešených přestupků za roky 2016 a 2017.
Statistický přehled řešených přestupků v územním obvodu PČR, OOP Velké Meziříčí
Druh přestupku

2016

2017

§ 35,36 – alkohol a
jiné toxikomanie
§ 5 – přestupky proti
veřejnému pořádku
§ 7 – přestupky proti
občanskému soužití
§ 8 – přestupky proti
majetku
§ 4 – přestupky proti
pořádku ve státní správě

8

7

14

28

152

196

180

173

-

10

§ 125c – přestupky v
dopravě

1123

1317

1477

1731

Celkem
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Z výše uvedených údajů vyplývá zvýšený počet přestupků proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití, proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě a
přestupků v dopravě. U přestupků na ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a
přestupků proti majetku je situace opačná a má klesající tendenci.
Rozhodující vliv pro zajištění ochrany osob a majetku má prevence, tzn. přítomnost policistů
a strážníků městské policie na veřejných prostranstvích ve dne i v noci, aby jejich přítomností
byly pokryty co největší obydlené části města a v důsledku tohoto byl zachycen co nejvyšší
možný počet výskytů protiprávní činnosti. V rámci prevence policisté a strážníci pravidelně
v ranních hodinách provádějí dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základní školy. Dále je
zapotřebí, aby policisté a strážníci řešili vozidla parkující v rozporu se zákonem o silničním
provozu tak, aby byla zachována průjezdnost ulic, dopravní obslužnost a legitimnost parkování
v placených zónách.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že ve sledovaném období dochází spíše k nárůstu nápadu
přestupkové činnosti v rámci územního obvodu Policie České republiky, Obvodního oddělení
Velké Meziříčí.
Statistický přehled řešených přestupků na území města Velké Bíteše
Podrobnou statistiku přestupků spáchaných pouze na území města Velké Bíteše nebylo
možno provést, neboť ve městě Velká Bíteš již není samostatné obvodní oddělení, které bylo
od 1.1.2013 změněno na policejní stanici spadající pod výše uváděné Obvodní oddělení Velké
Meziříčí. Právě vzhledem k uvedenému je dle sdělení vedoucího Obvodního oddělení Velké
Meziříčí možné z jejich strany poskytnout podrobné statistiky pouze za celý územní obvod
PČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí, jehož součástí je i město Velká Bíteš. Co se týče
statistiky ů a přestupků spáchaných na území města Velká Bíteš, je policie schopna dodat
pouze celkový počet spáchaných přestupků na území města Velká Bíteš bez jakéhokoliv
dalšího podrobnějšího rozdělení
Celkový přehled přestupků spáchaných na území města Velké Bíteše 2013-2017
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Přestupky

168

458

733

957

807

Jak již bylo výše uvedeno, nebylo možné zjistit podrobnou statistiku přestupků spáchaných
na území města Velké Bíteše, neboť o tomto policie nevede statistické záznamy. Lze se však
domnívat, že v následujícím období by mohlo dojít k poklesu nápadu přestupkové činnosti na
území města z důvodu zřízení Městské policie Velká Bíteš, která na veřejných prostranstvích
města pravidelně dohlíží nad dodržováním zákonů, nařízení a obecně závazných vyhlášek
obce. Nutno podotknout, že účinným pomocníkem při této činnosti městské policie je i místní
dohlížecí kamerový systém, díky němuž se lépe daří přestupkovou činnost odhalovat a
zjišťovat pachatele této činnosti. Taktéž lze očekávat v důsledku přítomnosti strážníků v ulicích
města zlepšení situace v silničním provozu na území města, zejména v dodržování pravidel
při parkování vozidel v placených zónách a dodržování pravidel silničního provozu při stání
motorových vozidel (stání na chodníku, průjezdnosti ulic, stání v křižovatkách apod.).
2.1.1.6 Přehled rizikových lokalit dle restauračních a jiných zařízení
Ve městě Velká Bíteš se nachází 13 restauračních zařízení, kde dochází k požívání
alkoholických nápojů. Největší koncentrace těchto zařízení se nachází je v centru města
(Masarykovo náměstí a přilehlé ulice Lánice, Kostelní a Peroutkova), poté následuje lokalita
v oblasti kulturního domu na ul. Vlkovská.
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Rizikovými lokalitami se jeví i lokality v blízkosti zimního stadionu v době konání hokejových
zápasů a lokality v blízkosti fotbalového stadionu v době konání fotbalových zápasů.

2.1.2 Sociálně demografická analýza města
2.1.2.1 Základní údaje o obyvatelstvu
Počet obyvatel města Velké Bíteše činí 5044 obyvatel, z toho 2510 mužů a 2534 žen.
Muži

Ženy

Celkem

0-5 (děti)

188

183

371

6-14 (školáci)

276

266

542

15-17 (mladiství)

98

56

154

18-60 (produktivní věk)

1404

1377

2781

60+ (senioři)

544

652

1196

Celkem

2510

2534

5044

2.1.2.2 Informace o nezaměstnanosti
Nezaměstnanost je jedním z faktorů, které mohou přispívat ke kriminálnímu jednání osob.
Nezaměstnanost mládeže či mladých dospělých může negativně ovlivnit jejich vstup do
společnosti, může vést ke špatnému vytvoření si potřebných pracovních zvyklostí a může vést
k sociální nepřizpůsobivosti mladých lidí. Nezaměstnaní jsou silně náchylní k účasti na
kriminálních aktivitách. Dítě z rodiny dlouhodobě nezaměstnaných rodičů může být také
ohroženo sociálně nežádoucími jevy.
Úřad práce ve Velké Bíteši v roce 2016 evidoval 337 uchazečů o zaměstnání a v roce 2017
evidoval 276 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti v roce 2016 dosahovala 5,6
procenta a v roce 2017 dosahovala míra nezaměstnanosti 4,5 procenta.
2.1.2.3 Informace o výplatě dávek sociální péče
V roce 2016 přijalo dávku „pomoc v hmotné nouzi“ v obvodu města Velké Bíteše 758
obyvatel.
V roce 2017 přijalo dávku „pomoc v hmotné nouzi“ v obvodu města Velké Bíteše 618
obyvatel.
Index na 10 tis. obyvatel

druh
Počet
nezaměstnaných
Dávky hmotné nouze
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k
31.12.2016

k
31.12.2017

změna
16-17

rok 2016

Rok
2017

337

276

-61

563,6

463,7

758

618

-140

1267

1038

Změna
16-17
(index)
-99,9
-229

2.1.2.4 Informace orgánu sociálně-právní ochrany dětí
V roce 2017 bylo pro Velkou Bíteš a Bítešsko v aktivní evidenci oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Městského úřadu Velké Meziříčí (obecní úřad s rozšířenou působností)
evidováno 83 rodin (168 dětí). Z tohoto se jednalo o 7 rodin, u nichž byl stanoven dohled nad
výchovou dětí soudem (6 podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání povinné péče).
2.1.2.5 Informace o situaci v oblasti poskytování sociálních služeb
V této oblasti lze konstatovat, že ve městě Velké Bíteši je uspokojivá nabídka služeb
sociální prevence, blíže uvedeno v institucionální analýze. Velmi pozitivním se jeví zejména
zapojení nestátních organizací v těchto službách. Je však otázkou, zda bude tento stav
dostačující i do budoucích období.

2.1.3 Institucionální analýza
Institucionální analýza města je zaměřena na činnost místních subjektů působících v oblasti
prevence kriminality na území města. Město Velká Bíteš se snaží naplňovat prevenci
kriminality na místní úrovni. Velmi významným krokem v oblasti prevence kriminality je zřízení
Městské policie Velká Bíteš, která byla zřízena ke dni 1.1.2017.
Radou města byla zřízena funkce manažera prevence kriminality a komise pro prevenci
kriminality (poradní orgán rady města v otázkách zajištění bezpečí občanů města). Ve
spolupráci se členy komise a dalšími subjekty bude zpracováván a radou města schvalován
program prevence kriminality reagující na aktuální potřeby v lokalitě. Členy komise jsou
zástupci institucí a politických stran, které se s uváděnou problematikou prevence setkávají
v osobním či běžném životě.
2.1.3.1 Police ČR
V roce 2010 uzavřelo město Velká Bíteš s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Obvodní oddělení Velká Bíteš dohodu o
spolupráci při zabezpečení záležitostí veřejného pořádku. Zejména se jedná o spolupráci
v následujících oblastech:
ochrana bezpečnosti osob a majetku
ochrana veřejného pořádku
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
pátrání po osobách a věcech
odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů
prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností
prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností
zkvalitňování práce stran dohody ve smyslu služby veřejnosti
ochrana mládeže na úseku alkoholové a nealkoholové toxikomanie
Strany dohody realizují spolupráci:
koordinaci sil a prostředků při zajišťování spolupráce v oblasti místních záležitostí
veřejného pořádku
společným postupem při vytváření a využívání kamerových systémů
výměnou informací za podmínek stanovených právními předpisy
společným prováděním průzkumů názorů, potřeb, očekávání a spokojenosti občanů
s bezpečnostní situací ve městě
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vytvářením a realizací společných projektů propagace stran dohody jako poskytovatelů
služby veřejnosti, projektů prevence kriminality a projektů bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích
vytvoření orgánů a postupů pro naplňování a vyhodnocování účelu a obsahu této
dohody
V současné době již není ve městě Velká Bíteš samostatné obvodní oddělení policie, nýbrž
od 1.1.2013 pouze policejní stanice Velká Bíteš spadající pod Policii České republiky, Obvodní
oddělení Velké Meziříčí. Toto však nemění nic na faktu, že policie realizuje preventivní činnost
zejména pro žáky základních škol, kterým jsou poskytovány informace o práci policie,
bezpečnosti dětí, o trestné činnosti mládeže, drogové problematice atd.
2.1.3.2 Městská policie
Pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byla ke dni 1.1.2017
zastupitelstvem města Velké Bíteše obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 zřízena Městská
policie Velká Bíteš. Jedná se o velmi důležitý a významný krok ze strany města v oblasti
prevence kriminality ve městě Velké Bíteši.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštního zákona
přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem
činí opatření k jeho obnovení
se podílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii
Ze strany Městské policie Velká Bíteš bude realizována preventivní činnost její každodenní
přítomností na veřejných prostranstvích obce při provádění hlídkové činnosti. Dále bude
prevence kriminality ze strany městské policie realizována pořádáním různých besed se žáky
základních škol a seniory, kterým budou předávány informace o práci městské policie, o
bezpečnosti dětí, o trestné činnosti mládeže, o drogové problematice, užívání alkoholických
nápojů osobami mladšími 18 let, o podvodné činnosti páchané na seniorech atd.
2.1.3.3 Ostatní instituce
Středisko probační a mediační služby
Probační a mediační služby ČR, středisko Žďár nad Sázavou plní důležitou roli
v preventivním systému velkobítešského regionu.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Tato poskytuje služby sociální prevence, sociální péče a dále působí v humanitární oblasti
na území velkobítešska.
Mateřské centrum Bítešáček
Mateřské centrum Bítešáček organizuje společná setkávání rodičů a dětí. Pořádá
pravidelné schůzky, jednorázové akce, kurzy a vzdělávací aktivity.
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Kolpingova rodina ve Velké Bíteši
Usiluje především o rozvoj regionálních aktivit práce s mládeží v křesťanském duchu.
V rámci farnosti se podílí na různých společenských akcí pro mládež, pro rodiny s dětmi i pro
seniory. Mezi činnosti patří zejména různé sportovní a společenské akce.
Dětská psychiatrická léčebna
Jedná se o odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péči v oboru
psychiatrie.
Městská knihovna Velká Bíteš
Městská knihovna má značný vliv na osvětu, výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i
dospělých.
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou
Jedná se o školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina. Klienty
poradny jsou děti od předškolního věku do plnoletosti, jejich rodiče či jiní vychovatelé, učitelé,
jimž poskytuje pomoc při výchově dětí, potížích s učením, zvládání výchovných obtíží doma i
ve škole. V poradně působí okresní metodička prevence, která je nápomocna školám při
přípravě a vyhodnocování efektivity minimálních preventivních programů. S poradnou
spolupracují místní mateřské školy a základní školy.
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna, pobočka Žďár nad Sázavou
Příspěvková organizace Kraje Vysočina – speciální, odborné psychologické pracoviště,
které se zaměřuje na poskytování služeb lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné,
životní či existenciální krizi. V rámci své činnosti nabízí pomoc jednotlivcům i rodinám
ohroženým rozvratem při řešení všech souvisejících problémů a potíží, od narušených vztahů,
přes manželské krize, domácí násilí, generační problémy, až po těžké životní situace.
2.1.3.4 Školy a školská zařízení
ZŠ Velká Bíteš, ul. Sadová
užitné výtvarné činnosti
filmový kroužek společenskovědní seminář
pohybové a sportovní aktivity
náboženství
informatika
společenskovědní seminář
učebna v přírodě
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš
určena pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, středně těžké mentální
postižení, těžké mentální postižené a kombinované postižení více vad).
SOŠ Jana Tiraye, ul. Tyršova
Pořádání různých besed a přednášek na téma prevence kriminality mládeže (drogová
tematika, kyberšikana apod.)
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2.1.3.5 Přehled sportovních aktivit
TJ Spartak Velká Bíteš
TJ Spartak Velká Bíteš zajišťuje několik sportovních aktivit – judo, moderní gymnastika,
florbal, volejbal, stolní tenis, sálová kopaná, sportovní gymnastika, zdravotní tělocvik, cvičení
rodičů s dětmi, šachy. Pro veřejnost je pro sportovní účely pronajímána sportovní hala.
HC Spartak Velká Bíteš
Hokejový klub zajišťuje činnost těchto týmů:
Mužstvo „A“ – Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Mužstvo „B“ – Okresní přebor
4. třída – Krajská liga přípravek
3. třída – Turnaje minihokej 2009
Přípravka – Turnaje minihokej 2010
FC Spartak Velká Bíteš
FC Spartak zajišťuje činnost těchto týmů:
muži „A“ – Divize sk. D
muži „B“ – I.B třída sk. B
dorost – I. třída dorostu sk. B
starší žáci – I. třída sk. B
mladší žáci – I. třída sk. B
starší přípravka – KP přípravek starší
mladší přípravka – KP přípravek mladší
Tenisový klub Velká Bíteš
Tenisový klub zajištuje činnost týmů:
muži „A“
muži „B“
starší žáci
SELF Defense Velká Bíteš
Bojové umění – sebeobrana.

3 Informace o vybraných projektech a výši nákladů na
jejich realizaci
3.1 Projekty spolufinancované ze státních dotací
Město Velká Bíteš do současné doby čerpalo finanční prostředky ze státních dotací,
z resortu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, které byly v roce 2012 využity za
finanční spoluúčasti města Velká Bíteš k vybudování místního dohlížecího kamerové systému
v celkové částce 1.168.090,--Kč. Na vybudování místního dohlížecího kamerové systému se
město podílelo finanční částkou 332.000,--Kč, zbytek finanční částky ve výši 836.000,--Kč
činila dotace. Dále město Velká Bíteš v roce 2013 čerpalo dotaci z Odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR využitou k rozšíření místního kamerového dohlížecího
systému, kdy celková částka na rozšíření MKDS činila 379.934,--Kč. Na uváděném rozšíření
MKDS se město podílelo částkou 111.967,--Kč, zbytek finanční částky ve výši 267.967,--Kč
činila dotace. V témže roce město Velká Bíteš čerpalo dotaci z Kraje Vysočina opětovně
využitou na rozšíření MKDS, kdy celková částka činila 256.066,--Kč. Zde se město Velká Bíteš
účastnilo částkou ve výši 110.364,--Kč, zbytek finanční částky ve výši 145.702,--Kč činila
dotace.
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3.2 Projekty financované z rozpočtu města
Město Velká Bíteš z rozpočtu města v roce 2016 investovalo finanční částku ve výši 63.175,
--Kč na rozšíření místního dohlížecího kamerového systému. V roce 2017 město Velká
Bíteš z rozpočtu města opětovně investovalo finanční částku ve výši 300.370,--Kč na rozšíření
místního kamerového dohlížecího systému.
Město Velká Bíteš má taktéž zřízen Grantový program města Velké Bíteše, který je
finančním nástrojem města Velké Bíteše k realizaci projektů nekomerčního charakteru. Je
každoročně určen na podporu činnosti a projektů organizací a občanů při rozvoji města a
zlepšení kvality života obyvatel města.
Finanční příspěvky Grantového programu města Velké Bíteše jsou určeny na podporu
projektů zaměřených na kulturu, mládež, sport, podporu rodin, požární ochranu, vzdělávání a
vědu, protidrogové aktivity, prevenci kriminality, na ochranu životního prostředí, na podporu
projektů směřujících k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města a na podporu práce
s osobami handicapovanými (tělesně i mentálně).

4 SWOT analýza
Určení silných a slabých stránek současného stavu v oblasti prevence kriminality a hledání
příležitostí a zmapování rizik a ohrožení na další období popisuje SWOT analýza.
Silné stránky
Existence Strategie prevence kriminality na léta 2016-2020 Vládou ČR
Existence Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017-2020
Existence zdrojů financování dílčích projektů ze státního rozpočtu, rozpočtu města a
Kraje
Spolupráce preventivních a represivních složek
Zřízení Městské policie Velká Bíteš
Existence nabídky programů zaměřených na primární prevenci (preventivní programy
pro žáky škol, volnočasové aktivity, sportovní kluby)
Zřízení bezpečnostní skupiny pro prevenci kriminality města Velké Bíteše, včetně
jmenování nového manažera prevence kriminality
Slabé stránky
Nejistota nestátních neziskových organizací v zajištění dlouhodobého financování
služeb sociální prevence
Absence prezentace projektů zaměřených do oblasti prevence kriminality na webových
stránkách města Velké Bíteše
Nízká spoluúčast veřejnosti na řešení problematiky sekundární a terciární prevence
Lhostejnost veřejnosti ke konzumaci sociálně tolerovaných látek (alkohol, cigarety)
dětmi a mládeží
Ohrožení
Snížení finančních prostředků na prevenci kriminality ze strany státu
Změna v nastavení politického klimatu, nové ustanovení komise po volbách
Soustředěnost společnosti na represi
Snižující se věk pachatelů trestné činnosti
Příležitosti
Schválení krajské a městské koncepce
Spolupráce s ostatními městy v Kraji Vysočina a využívání příkladů „dobré praxe“
z ostatních měst
Spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina
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Finanční podpora na realizaci preventivních programů prostřednictvím Grantového
programu města Velké Bíteše
Účinná informovanost o prevenci kriminality široké veřejnosti
Monitoring rizikových lokalit ve městě
II. KONCEPČNÍ ČÁST

5 Východiska pro tvorbu koncepce prevence kriminality
Koncepční část vychází z výstupů z analytické části dokumentu. Pro stanovení priorit, cílů,
opatření a aktivit jsou výsledky rozčleněny podle podkapitol na východiska ze zpráv
bezpečnostních složek, východiska ze sociodemografické analýzy, východiska
z institucionální analýzy, východiska možných zdrojů financování a východiska ze SWOT
analýzy. Dále jsou navrhovaná opatření rozdělena na dlouhodobá (roky 2018-2020) a
krátkodobá (rok 2018).

5.1 Východiska ze zpráv bezpečnostních složek
Ze zprávy Policie České republiky vyplývají tato východiska:
na území města Velké Bíteše dochází od roku 2013 k mírnému poklesu spáchaných
trestných činů
z celkového nápadu trestné činnosti je nejvýznamněji zastoupena majetková
kriminalita a ostatní kriminalita
dochází k rostoucí tendenci v nápadu majetkové trestné činnosti a ostatní kriminality
u majetkové kriminality analýza ukazuje na převahu krádeží
došlo k celkovému nárůstu přestupků
došlo k nárůstu přestupků proti občanskému soužití a mírnému poklesu přestupků proti
majetku
k přestupkům dochází nejčastěji tam, kde je vysoká koncentrace osob, čili v centru
města

5.2 Východiska ze sociálně-demografické analýzy
Ze zpráv statistického úřadu, webových stránek MPSV ČR, orgánů sociálně právní ochrany
dětí, sociálních kurátorů, probačních pracovníků a dalších relevantních zdrojů vyplynula tato
východiska:
obyvatelstvo stárne, stagnuje počet osob v produktivním věku
kurátoři pro mládež nezaznamenali nárůst klientů s výchovnými problémy
došlo k poklesu míry nezaměstnanosti oproti předešlým létům

5.3 Východiska z institucionální analýzy
Ze zpráv komisí rady města Velké Bíteše, státních institucí, institucí krajské a obecní
samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších relevantních zdrojů vyplynula tato
východiska:
chybí spolupráce, příklady dobré praxe, konference s ostatními městy Kraje Vysočina
angažující se v oblasti prevence kriminality
nestátní neziskové organizace poskytující služby sociální prevence nemají dlouhodobé
zdroje na financování svých aktivit
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5.4 Východiska ze SWOT analýzy
schválení krajské a městské koncepce
spolupráce s ostatními městy v Kraji Vysočina a využívání příkladů „dobré praxe“
z ostatních měst
spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina
finanční podpora na realizaci preventivních programů prostřednictvím Grantového
programu města Velké Bíteše
účinná informovanost o prevenci kriminality veřejnosti
monitoring rizikových lokalit ve městě (prevence či důkazní materiál)

6 Cíle
Obecný cíl:
účinné snižování nápadu trestné a přestupkové činnosti a zachování či zlepšení situace
v oblasti zajištění bezpečí občanů města
Specifické cíle:
vytváření prostoru pro realizaci účinných preventivních programů a aktivit zaměřených
na snižování nápadu trestné činnosti a přestupků
poskytování informací občanům města o bezpečném chování a ochraně osobního
majetku
pomoc a podpora obětem trestné činnosti

7 Stanovení priorit
snížení celkového nápadu trestné činnosti a přestupků v lokalitě se zvýšenou
pozorností na majetkovou trestnou činnost, přestupky proti majetku a veřejnému pořádku
navýšení kapacit, nástrojů, prostředků, služeb a dalších opatření k zajištění
monitorování a kontrole problémových lokalit
podpora programů a aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a mládeže
osvěta a poskytování informací občanům města o bezpečném chování a ochraně
osobního majetku
monitorování možných zdrojů pro realizaci výše zmíněných priorit s cílem zajištění
jejich udržitelnosti a dlouhodobého financování

8 Vymezení cílových skupin
Opatření, aktivity a dílčí projekty by měly oslovit zejména tyto cílové skupiny:
pachatele protiprávního jednání
oběti protiprávního jednání
děti a mladistvé
seniory
rodičovskou a pedagogickou veřejnost
sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
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9 Návrhy konkrétních opatření k vymezeným prioritám
9.1 Dlouhodobá řešení
Období 2018-2020
Priorita 1: Snížení celkového nápadu trestné činnosti a přestupků v lokalitách se zvýšenou
pozorností na majetkovou trestnou činnost, přestupky proti majetku a veřejnému pořádku.
Navrhované opatření:
vytvářet a realizovat programy na snížení majetkové trestné činnosti a porušování
veřejného pořádku ve městě (Městská policie, PČR, město, školy – průběžně)
Priorita 2: Navýšení kapacit, nástrojů, prostředků, služeb a dalších opatření k zajištění
monitorování a kontrole problémových lokalit.
Navrhovaná opatření:
vybavit a zlepšovat technické vybavení městské policie, PČR, rozšířit a inovovat místní
dohlížecí kamerový systém (ředitel PČR, MP, město Velká Bíteš – průběžně)
Priorita 3: Podpora programů a aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a
Mládeže.
Navrhovaná opatření:
realizovat a podporovat místní spolky zaměřené na nezletilé a mladistvé (město Velká
Bíteš – průběžně)
Priorita 4: Osvěta a poskytování informací občanům města o bezpečném chování a
ochraně majetku.
Navrhovaná opatření:
realizovat a podporovat dlouhodobé preventivní programy bezpečnostních složek,
městské policie, místních organizací, orgánů státní správy a samosprávy pro školy, veřejnost
a seniory (průběžně)
Priorita 5: Monitorování možných zdrojů pro realizaci výše zmíněných priorit s cílem
zajištění jejich udržitelnosti a dlouhodobého financování.
Navrhovaná opatření:
rozvíjet a zkvalitňovat grantový systém města (komise prevence kriminality – průběžně)
navázat spolupráci s Krajským úřadem Vysočina a městy Kraje Vysočina (komise
prevence kriminality – průběžně)

9.2 Krátkodobá řešení
Rok 2018
Priorita 1: Navýšení kapacit, nástrojů, prostředků, služeb a dalších opatření k zajištění
monitorování a kontrole problémových lokalit.
Navrhovaná opatření:
rozšíření a inovace místního dohlížecího kamerového systému (město, rok 2018)
zlepšovat technické vybavení městské policie, PČR (ředitel PČR, město – rok 2018)
Priorita 2: Snížení celkového nápadu trestné činnosti a přestupků v lokalitách se zvýšenou
pozorností na majetkovou trestnou činnost, přestupky proti majetku a veřejnému pořádku.
Navrhovaná opatření:
vytvářet a realizovat programy na snížení majetkové trestné činnosti a porušování
veřejného pořádku ve městě (MP, PČR, školy – rok 2018)
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Priorita 3: Podpora programů a aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí a
mládeže.
Navrhovaná opatření:
realizovat a podporovat programy a služby sociální prevence zaměřené na nezletilé a
mladistvé delikventy (Oblastní charita Žďár nad Sázavou, místní spolky a organizace – rok
2018)
Priorita 4: Osvěta a poskytování informací občanům města o bezpečném chování a
ochraně osobního majetku.
Navrhovaná opatření:
osvěta a prezentace o bezpečném chování a ochraně osobního majetku
prostřednictvím pořádání besed s občany města, webových stránek města a zpravodaje města
(komise prevence kriminality, MP, PČR – 2018)
zpracovat adresář organizací poskytující služby v oblasti prevence kriminality (OSV,
komise prevence kriminality – rok 2018)
Priorita 5: Podpora programů a aktivit zaměřených na dětské a dospělé oběti trestných
činů.
Navrhovaná opatření:
podporovat vznik a realizaci programů na pomoc obětem trestných činů a dětským
obětem násilí (nestátní neziskové organizace – rok 2018)
Priorita 6: Monitorování možných zdrojů pro realizaci výše zmíněných priorit s cílem
zajištění jejich udržitelnosti a dlouhodobého financování.
Navrhovaná opatření:
využívat Grantového systému města k zajištění finanční podpory dílčích projektů
(komise prevence kriminality – rok 2018)
hledání možných zdrojů financování dílčích projektů z ostatních zdrojů (místní
organizace, komise prevence kriminality – rok 2018)

9.3 Způsob monitorování a vyhodnocování nastavených opatření
Nastavená opatření budou průběžně monitorována a vyhodnocována na jednání komisí
prevence kriminality. O závěrech a výsledcích monitoringu bude informována rada města
Velké Bíteše prostřednictvím závěrečné zprávy „Městského programu prevence kriminality“ na
dané období.

9.4 Návrh finančního zajištění
Město Velká Bíteš a nestátní neziskové organizace budou k realizování svých preventivních
aktivit využívat vícezdrojové financování. Základním zdrojem pro preventivní aktivity v rámci
městského úřadu v současné době je a stále i bude rozpočet města. Pro zkvalitňování, rozvoj
a udržitelnost preventivních aktivit v rámci města je nutno do městského rozpočtu zahrnovat
finanční položky dle aktuálních požadavků ve městě s ohledem na finanční spoluúčast při
získávání prostředků z Kraje Vysočina a z dotačních titulů MVČR. Prostřednictvím Grantového
programu města Velké Bíteše budou finančně podporovány preventivní programy dle
stanovených cílů a priorit. Tyto částky budou schvalovány každoročně jako součást rozpočtu
na konkrétní kalendářní rok.
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III. Závěry a doporučení
Město Velká Bíteš bude po ukončení platnosti Koncepce prevence kriminality města na léta
2018 až 2020 a po ukončení platnosti vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta
2016 až 2020 pokračovat v práci odborné víceoborové komise prevence kriminality.
V návaznosti na zmiňovanou koncepci bude zpracovávat další materiály, podporovat činnost
manažera prevence kriminality, koordinovat preventivní prvky.
V současné době se ve městě Velká Bíteš otázkám prevence kriminality věnuje manažer
prevence kriminality, který je pracovně zařazen na správním odboru městského úřadu. Město
má od roku 2012 zřízenou komisi prevence kriminality, která je poradním orgánem rady města
a může tedy radě či zastupitelstvu předkládat své návrhy a připomínky. Důležitou roli při
realizaci preventivních aktivit má i Městská policie Velká Bíteš a Policie České republiky.
Organizace zabývající se činností v oblasti prevence kriminality se na naplňování koncepce
zapojí především na základě Grantového programu města Velké Bíteše a dále pak na základě
spolupráce s členy komise prevence kriminality. Výsledky své činnosti mají možnost
prezentovat na stránkách zpravodaje města a internetových stránkách města. Možnost zapojit
se do městské úrovně preventivních aktivit mají všechny nestátní neziskové organizace a
místní organizace pracující s mládeží prostřednictvím již zmiňovaného grantového programu,
případně se mohou zapojit přímo do aktivit realizovaných městem Velká Bíteš či i jiným
subjektem.
Dalšími účastníky se v oblasti prevence kriminality stávají všichni občané města Velké
Bíteše, kteří se rozhodnou do preventivních aktivit zapojit.
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10 Použité zdroje
1.
2.

Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2016-2020
Koncepce prevence kriminality města Stochov na období 2016-2020
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