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Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Program prevence kriminality Kraje Vysočina –  materiál do Rady  města 
 
 

Na základě vyhlášení dotačního  programu „Program prevence kriminality Kraje Vysoč ina na 
rok 2016“ byl městskou policií zpracován  projekt:  
 
„  Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou“ 
 
              
 
Jedná se o program prevence kriminality na místní úrovni, který prostřednictvím účelové dotace 
napomáhá rozvoji preventivních aktivit na katastru města. Základním předpokladem realizace 
programu je analytická, signalizační a iniciativní role Policie ČR. Program vychází ze skutečnosti, 
že Policie ČR má nejúplnější a nejobjektivnější informace o bezpečnostních rizicích a proto je 
institucí, která iniciuje řešení konkrétních negativních jevů a současně se spolupodílí na výběru 
adekvátních opatření. Každý program je založen na úzkém - partnerském - vztahu Policie ČR s 
obcemi, krajskými úřady a dalšími subjekty při komplexním řešení dílčích jevů kriminality v 
rizikových lokalitách a při přípravě a realizaci cílených opatření, která budou minimalizovat lokální 
kriminogenní podmínky a která mají zásadní vliv na zvýšení pocitu bezpečí občanů.  
Policie ČR provedla vstupní analýzu nápadu trestné činnosti, která byla nutná pro předběžné 
začlenění do programu.  
 
 

Projekt „Obnova MKDS m ěsta Žďáru nad Sázavou“ 
 
 
V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové kamery 
jsou umístěny na kamerových bodech č. 1, 3, 4, 5 a 8. přenos signálu z uvedených kamerových 
bodů, vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie je původní, na 
konci své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu z kamerového bodu č. 3 
a 5. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body digitalizovat, tj. nahradit kamery 
analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou technologií (přivedení optické 
technologie bude provedeno na vlastní náklady, mimo projekt). Rekonstrukce (obnova) těchto 
kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 
Celkové náklady na projekt dosahují výše 230 000 Kč,  finanční spoluúčast města v tomto projektu 
je stanovena na 13 % tj. 30 000 Kč.  

- Celkové náklady na projekt .……………………...230 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 13%)…….…………..………30 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….………….. .…200 000 Kč 



 
 

Mimoprojektové finan ční prostředky  
 
Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 – 200 tis. Kč, která musí být plně 
hrazena z  rozpočtu města. Tato nemalá investice bude částečně určena k odkupu optického vedení 
od soukromého majitele (Satt a.s.). Jedná se o  odkup optického vedení, které bude nutno odkoupit 
pro napojení na současnou trasu vedení, které je již v majetku města. Předpokládáme, že cena 
odkupovaného optického vedení bude kopírovat ceny odkupů z minulých roků tj. 100 Kč/metr 
včetně DPH. Délka optické trasy je předběžně stanovena na 150 m. Zbylá částka bude použita na 
vybudování propojení optického vedení z koncového bodu optického vedení přímo k rozvodné 
skříni kamer. Dále je zde již uvažováno i s modernizací pracovních stanic dohlížecích pracovišť a 
serveru případně dalších souvisejících prvků a potřebných řízení. Uvedená další investice bude 
realizována  pouze v případě obdržení  účelové dotace. Financování projektu i investic mimo 
projekt je již zahrnuto v rozpočtu MP na rok 2016. 
 
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
 
 



        
 

OBNOVA  MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO  SYSTÉMU M ĚSTA 
ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU  

 
 
 

Cílová skupina 
 

Občané města Žďár nad Sázavou, návštěvníci a turisté; potencionální pachatelé TČ a přestupků. 
Popis stávajícího stavu 

 
Město Žďár nad Sázavou vybudovalo a zprovoznilo z vlastních nákladů v průběhu let 2000 – 
2001 tři kamerové body MKDS. V roce 2005 - 2015 bylo z prostředků prevence kriminality 
dobudováno dalších čtrnáct kamerových bodů a kamerový systém byl digitalizován. Dále  byl 
z prostředků prevence kriminality pořízen mobilní kamerový soubor a bylo vybudováno 
propojení celého MKDS do budovy Územního odboru KŘ Policie ČR Žďár nad Sázavou a 
budovy Krajského ředitelství Policie ČR  v Jihlavě.  
 
V současné době je provozováno sedmnáct kamerových bodů a mobilní kamerový soubor, 
kterými je monitorován prostor středu města a blízkého okolí. Tento byl vytipován z výsledků 
statistik městské policie a Policie ČR jako nejproblematičtější z pohledu narušování veřejného 
pořádku a páchání trestné činnosti.  
 

Kamerové body jsou umístěny na těchto místech: 
 

� Havlíčkovo náměstí 
� náměstí Republiky 
� ulice Nádražní 
� ulice Dolní 
� ulice Libušínská 
� náměstí Republiky 
� ulice Horní 
� ulice Brodská 
� ulice Chelčického 
� ulice Žižkova 
� ulice Nádražní 
� ulice Veselská 
� ulice Studentská 
� mobilní kamerový soubor 
� ulice Bezručova 
� ulice Brodská 
� ulice Revoluční 
 
Realizací programu prevence kriminality Partnerství 2005 byla zřízena mimo služebnu MP další 
dohlížecí pracoviště. Jedná se o pracoviště na služebně obvodního oddělení Policie ČR a na 
oddělení SKPV Policie ČR Žďár nad Sázavou. V roce 2011 bylo vybudováno optické propojení 
do budovy Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě, kde bylo zprovozněno další  monitorovací 
pracoviště.  
Zprovozněním MKDS bylo podstatně sníženo narušování veřejného pořádku a páchání trestné 
činnosti v monitorovaných lokalitách. MKDS přispěl k zadržení desítek pachatelů TČ, kteří byli 



strážníky či policisty zadrženi přímo při činu. Dále přispívá k dokumentaci trestné a přestupkové 
činnosti, která je následně využívána dotčenými orgány. MKDS je ve značné míře využíván i 
policisty SKPV a DI Policie ČR.     

  
 

 
Popis činnosti – stručná charakteristika projektu  

 
V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové 
kamery jsou umístěny na kamerových bodech č. 1, 3, 4, 5 a 8. Přenos signálu z uvedených 
kamerových bodů, vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie 
je původní, na konci své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu 
z kamerového bodu č. 3 a 5. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body 
digitalizovat, tj. nahradit kamery analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou 
technologií. Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  
 

Cíl projektu  
 

Provést rekonstrukci kamerových bodů č. 3 a 5, kdy v rámci vlastních prostředků (mimo projekt) 
bude vybudováno i připojení na optické vedení. Značně se zvýší kvalita dohledu nad bezpečností 
občanů a ochranou majetku, omezí se možný nápad trestné a přestupkové činnosti, narušování 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.  
 

Časový harmonogram realizace projektu   
 

červen 2016                 -  schválení projektu krajem Vysočina  
červen – červenec 2016          - výběrové řízení na dodavatele a technický projekt 
srpen   -  listopad  2016   -  realizace projektu 
 
 

 
Mgr. Martin Kunc 
manažer projektu 



POPIS  PROJEKTU 
 

OBNOVA  MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO  
SYSTÉMU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU  

 
Současný stav MKDS  

 
Město Žďár nad Sázavou vybudovalo a zprovoznilo z vlastních nákladů v průběhu let 2000 – 
2001 MKDS, který byl dále rozšířen za přispění programu prevence kriminality v roce 2005, 
2007 - 2015.    
 
Tento systém v současné době využívá sedmnáct kamerových bodů a mobilní kamerový soubor, 
kterými je monitorován prostor nejproblematičtější z pohledu narušování veřejného pořádku a 
páchání trestné  a přestupkové činnosti. 
  

Umístění současných kamerových bodů viz. (situační plánek MKDS). 
 

-    kamera č. 1         -  ul. Nádražní – pěší zóna, ul. Husova,  ul. Tyršova 
-    kamera č. 2         -  prostor náměstí Republiky 
-    kamera č. 3         -  prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí 
-    kamera č. 4         -  ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných  
                                    parkovišť a prostory před sportovní halou, zimním stadionem 
-    kamera č. 5         -  ul. Libušínská, ul. Kovářova, ul. Dolní, prostory odstavných  
                                    parkovišť před obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla 
-    kamera č. 6         -  atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení 
-    kamera č. 7         -  veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská,  
                                    prostory autobusových zastávek  
-    kamera č. 8         -  veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul.  
                                    Horní, Nerudova 
-    kamera č. 9         -  ul. Chelčického  – prostor před budovou ČD, prostor autobusového  
                                    nádraží a přilehlých komunikací  
-    kamera č. 10       -  ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého  
                                    parkoviště a komunikací 
-    kamera č. 11       -  ul. Nádražní – prostor křižovatky ul. Nádražní, Strojírenská, 
                                    Smetanova, přilehlého parku a parkoviště před SZŠ  
-    kamera č. 12      -  ul. Veselská  – prostor ul. Veselské 
-    kamera č. 13      -  ul. Studentská  – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť 

před budovou polikliniky a obch. domem Lidl  
-    kam. bod č. 14   -  prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, 

zastávek a blízkého okolí ( kamery č. 14,15,16)   
-    kam. bod č. 15   - ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, 

parkovišť a  veřejných prostranství „na věžičce“    
-    kam. bod č. 16   - ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní, Komenského 

a ul. Libická 
-    kam. bod č. 17   - prostor náměstí Republiky  
 

Rozšiřující podmínky a výčet postupů hodnocení účinnosti MKDS  
 
Dohlížecí pracoviště jsou zřízena služebně MP, další dohlížecí pracoviště jsou v současné době 
v činnosti na služebně obvodního oddělení Policie ČR a na oddělení SKPV Policie ČR Žďár nad 
Sázavou. MKDS je využíván i na monitorovacím pracovišti, které je umístěno v budově 



Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě. Přenos dat mezi jednotlivými pracovišti je realizován 
optickou technologií, která byla pořízena z prostředků města a přenos do budovy KŘ PČR je 
realizován po optickém vedení Kraje Vysočina.    

- nepřetržitý monitoring MKDS vykonávají strážníci i policisté současně s výkonem stálé 
(dozorčí) služby  

- všichni strážníci a policisté, kteří monitorují MKDS jsou řádně proškoleni  
- na pracovišti městské policie je umístěno záznamové zařízení pro nahrávání záznamů 

z kamer, vstup do záznamu je chráněn heslem  a přístup k záznamu mají pouze určení 
strážníci a policisté. Záznamy se ukládají automaticky na HDD a po cca. 7 dnech se 
přepisují. Tyto je možné zálohovat na kopírovacím zařízení  flash disk, CD, DVD a to 
zejména pro účely řešení přestupků a trestního řízení  na žádost Policie ČR . Správcem 
zařízení je dle směrnice MKDS vedoucí MP.  

- provoz MKDS splňuje podmínky zákona č. 101/2000 Sb, což bylo mimo jiné potvrzeno 
v roce 2008  Mgr. Josefem Prokešem, vedoucím samostatného legislativního oddělení 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jmenovaného jsem osobně pozval k prohlídce MKDS 
města Žďáru nad Sázavou při příležitosti jeho přednášky na zdejším MěÚ. Dále na žádné 
z pracovišť nemá přístup neoprávněná osoba. Oprávněnost monitorování je zakotvena v § 
24b zákona č. 553/1991 Sb.  

- v průběhu roku budeme monitorovat nápad TČ a ostatních protiprávních jednání 
v lokalitách, kde má být používám mobilní kamerový systém pro možné srovnání před 
uvedením systému do provozu a poté 

- zastupitelé města jsou o činnosti MKDS informováni i prostřednictvím Zprávy o činnosti 
městské policie. Zde je uvedené problematice věnována samostatná kapitola.  

- vyhodnocování účinnosti MKDS je prováděno průběžně, zejména ve vztahu k závažné 
trestné činnosti, kdy společně s Policií ČR sledujeme jakou měrou přispěl MKDS a 
zadržení či odhalení pachatele. PČR však v systémech nevede tyto data, což je systémová 
chyba, na kterou jsem již několikrát upozorňoval i pracovníky MV ČR.  Problémem 
zůstává operativní činnost Policie ČR, jak SKPV územního odboru, tak SKPV KŘ PČR, 
od kterých bohužel nejsme schopni vzhledem k utajení případů zjistit konkrétní data. I 
přesto, dle tvrzení vedoucích pracovníků těchto složek, MKDS přispívá značnou  měrou 
k odhalení, zadržení pachatelů, či operativnímu rozpracování případů.   

- dále standardně vyhodnocujeme efektivitu MKDS zejména s ohledem na události zjištěné 
operátorem – strážníkem, kdy máme úplná data a jsme schopni tyto události statisticky 
sledovat, jak v oblasti podezření ze spáchání TČ, tak v oblastech ostatního protiprávního 
jednání ( PŘ, JSD) 

- v uvedené oblasti pravidelně zjišťujeme pocit bezpečí občanů ve vztahu k MKDS, což 
dokládáme při závěrečných vyhodnoceních projektů a taktéž sestavujeme tzv. pořadí 
důležitosti, které přikládáme dalším možnostem využití MKDS.  

 
Za dobu provozu MDKS bylo odhaleno i několik závažných trestných činů a událostí, mezi které 
patří např. případ osoby, která se chtěla sebepoškodit, resp. upálit (občan se polil zápalnou 
látkou a tuto chtěl zapálit). Díky rychlému zjištění události pomocí MKDS a včasnému zásahu byl 
život občana zachráněn zasahujícími strážníky. Dále byla např. odhalena skupina sprejerů, které 
se orgány činnými v trestním řízení podařilo prokázat trestnou činnost se škodou převyšující 
500.000,- Kč. V neposlední řadě několik desítek případů  trestné činnosti, při kterých byli 
pachatelé zadrženi přímo při činu. Např. v roce 2009 přispěl MKDS k odhalení pachatelů tří 
loupežných přepadení na katastru města. Velkou roli sehrál i při vyšetřování  zvláště závažného 
zločinu pokusu vraždy, ke kterému došlo v polovině roku 2010.  
 
Díky zrealizování projektu Partnerství 2005 je informovanost o provozování MKDS na všech 
příjezdových komunikacích do města i v prostoru autobusového i vlakového nádraží. 



Dále jsou občané informováni prostřednictvím místních médií a také zejména  pravidelnými 
týdenními tiskovými konferencemi vedoucího MP s novináři. Na webových stránkách městské 
policie www.zdarns.cz/mp, jsou nově zobrazeny náhledy z jednotlivých kamerových bodů.     

 
Obnova MKDS  

 
V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové 
kamery jsou umístěny na kamerových bodech č. 1, 3, 4, 5 a 8. přenos signálu z uvedených 
kamerových bodů, vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie 
je původní, na konci své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu 
z kamerového bodu č. 3 a 5. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body 
digitalizovat, tj. nahradit kamery analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou 
technologií (přivedení optické technologie bude provedeno na vlastní náklady, mimo projekt). 
Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 
Celkové náklady na projekt dosahují výše 230 000 Kč,  finanční spoluúčast města v tomto 
projektu je stanovena na 13 % tj. 30 000 Kč.  

- Celkové náklady na projekt .……………………...230 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 13%)…….…………..………30 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….………….. .…200 000 Kč 
 
 

Mi moprojektové finanční prostředky z jiných zdrojů  
 
Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 – 200 tis. Kč, která musí být plně 
hrazena z  rozpočtu města. Tato nemalá investice bude částečně určena k odkupu optického 
vedení od soukromého majitele (Satt a.s.). Jedná se o  odkup optického vedení, které bude nutno 
odkoupit pro napojení na současnou trasu vedení, které je již v majetku města. Předpokládáme, 
že cena odkupovaného optického vedení bude kopírovat ceny odkupů z minulých roků tj. 100 
Kč/metr včetně DPH. Délka optické trasy je předběžně stanovena na 150 m. Zbylá částka bude 
použita na vybudování propojení optického vedení z koncového bodu optického vedení přímo 
k rozvodné skříni kamer. Dále je zde již uvažováno i s modernizací pracovních stanic dohlížecích 
pracovišť a serveru případně dalších souvisejících prvků a potřebných řízení. Uvedená další 
investice bude realizována  pouze v případě obdržení  účelové dotace. 

 
Mgr. Martin Kunc 
manažer projektu 
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Realizované preventivní aktivity Města Žďár nad Sázavou  v oblasti prevence kriminality 
 
 

V uceleném systému prevence se město Žďár nad Sázavou zaměřuje zejména na prevenci 
sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže ať už spoluprací s neziskovými organizacemi,  
úzkým kontaktem s Policií ČR, sociálním odborem MÚ s kurátory pro děti a mládež. Od září 
2013 se na prevenci podílí také asistenti prevence kriminality, jejichž prioritou jsou děti a mládež 
a úzká spolupráce s rodiči těchto dětí při předcházení protiprávních jednání dětí a mládeže 
v místní části ZR 3. 
    
V rámci systému prevence realizuje strážník městské policie Dagmar Pálková přednášky a 
besedy pro kolektivy žáků všech stupňů školských a vzdělávacích zařízení, domovů mládeže a 
internátů, ve výchovném ústavu pro chlapce a Rodinném centru Srdíčko. Nedílnou součástí 
nabídky jsou i přednášky či besedy v organizacích sdružujících dospělou populaci či návštěvy 
domovů důchodců, kde jsou senioři při setkáních seznamováni s novinkami v zákonech, 
s novými vyhláškami a nařízeními města, ale také s praktikami podvodníků a jejich 
nejoblíbenějšími výmluvami a jednáními, která používají při lákání peněz od této skupiny 
obyvatel. Přednášky a besedy ve školských zařízeních se uskutečňují prostřednictvím nabídky 
preventivních programů nebo individuálně, podle potřeby jednotlivých třídních kolektivů. 
Preventivní programy navazují jednak na učivo mateřských a základních škol, ale reagují i na 
chování žáků v kolektivu  a na veřejnosti. Součástí programu „Jak se chovat v krizových 
situacích“ je i praktický nácvik a ukázka jednoduchých vyprošťovacích technik, které předvádějí 
a následně procvičují s dětmi strážníci městské policie  Petr Lacina a Martin Ptáček.  
Samostatnou oblastí je spolupráce školy a městské policie v rámci projektových dnů, kdy se 
preventivní program zaměřuje na určité téma a vybrané ročníky. 
     
Mezi širokou veřejností je velmi kladně vnímán dohled na  přechodech pro chodce v blízkosti 
škol v ranních hodinách a to mezi 07.00 – 08.00 hod., kdy do vzdělávacích zařízení dochází 
nejvíce školáků. Městská policie se prezentuje nejen na internetových stránkách 
www.zdarns.cz/mp, kde občan nalezne nejen informace o prevenci, činnosti městské policie či o 
psech umístěných v psím útulku, ale i při různých kulturních akcích.  
      
Vedoucí městské policie pravidelně (lx týdně) zabezpečuje tiskové konference, prostřednictvím 
kterých blíže informuje veřejnost zejména o bezpečnostní problematice a stavu veřejného 
pořádku na teritoriu města a pravidelně se zúčastňuje akce „Setkání s občany“ pořádané starostou 
města. Vedoucí MP je společně se strážníkem zajišťujícím prevenci kriminality členem pracovní 
skupiny místostarosty města pro řešení sociálně patologických jevů (prevence kriminality). 
Městská policie je preventistkou zastoupena v Komisi sociálně právní ochrany dětí při MěÚ a 
Pracovní skupiny prevence rizikového chování, která sdružuje poskytovatele preventivních 
programů působících na území ORP Žďár nad Sázavou a jejímž garantem je pedagogicko-
psychologická poradna Žďár nad Sázavou.  
     
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku využívá městská  policie, jakož i Policie 
ČR městský kamerový dohlížecí systém, který se v průběhu let 2002 - 2015 na základě finanční 
spoluúčasti města a dotacím podařilo rozšířit na současných patnáct kamerových bodů 
umístěných v rizikových lokalitách města. Kamerový systém je plně využit a slouží zejména pro 
monitorování stavu veřejného pořádku a přispěl v loňském roce i k odhalení několika trestných 
činů.  



      
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou vykonává v rámci 
preventivní a poradenské činnosti dle zákona o SPO přednášky na školách ve Žďáře nad Sázavou 
a regionu. 
     
Finanční spoluúčast města Žďár nad Sázavou je značná. Kromě programu Partnerství (viz 
tabulka níže, město přispívá na provoz Kontaktního a poradenského centra, které je součástí 
Spektra centra primární prevence a drogových služeb, jehož činnost je zaměřena na klienty 
experimentující nebo užívající návykové látky a dále Adiktologické poradny, která zde začala 
poskytovat své služby pro širokou klientelu. Město v rámci dotačních titulů podporuje oblastní 
Charitu Žďár nad Sázavou, která ve svých zařízeních pracuje s dětmi a mládeží (Ponorka) nebo 
přímo s rodinami (SASka). Podporuje sociální terénní práci v místní části ZR 3 a zde služby na 
bízející  Denní centrum pro děti. Zvýšenou finanční podporu získaly ZŠ na činnost školních 
poradenských pracovišť. Dále se město finančně podílí na provozování Senior a Family pointu. 
Městem jsou podporována rodinná centra Srdíčko a Kopretina. Nemalou finanční podporu 
dostává od města i ubytovna pro bezdomovce.   
 
 Formy spolupráce při realizaci preventivních aktivit v obci/městě 
Krajský ú řad Jihlava – spolupráce s krajským manažerem prevence 
Protidrogový koord. Jaromír Pospíchal Bc. (dospělí), Petra Štohanzlová Mgr. (děti a mládež) 

pouze na minimální úvazek   
Policie ČR Spolupráce v rámci preventivních opatření v oblasti veřejného pořádku a 

požívání alkoholických nápojů i jiných návykových látek  
Městský/ Obecní úřad Finanční účast v oblasti realizace projektů, materiální a technická pomoc, 

projekty sociální prevence 
Městská policie  Realizátor projektů situační a sociální prevence, prezentační akce 

bezpečnostních složek, besedy pro děti, mládež a širokou veřejnost 
Rozpočtové a přísp. 
org. města 

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Dům dětí a mládeže, Sociální služby 
města, Denní centrum pro děti, Ubytovna pro bezdomovce, ZŠ 

OPS, neziskové 
organizace 

Obecně prospěšná společnost JEČMÍNEK, Kolpingovo dílo 
ČR:Spektrum K – kontaktní a poradenské centrum, Adiktologická por. 

Charitní a církevní 
organizace 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách, Diecézní 
charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Dobrovolnické 
centrum Kambala, Sociálně aktivizační služba, PONORKA – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Al Paso 

Zdravotnická zařízení Denní pobyt pro postižené děti a mládež, Domácí ošetřovatelská péče, 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

Jiné Sdružení pro ochranu života nenarozených, Poradna pro ženy a dívky 
Žďár nad Sázavou, Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad 
Sázavou 
 

  
      

 
 

                                                                                                     Mgr. Martin Kunc 
                                                                                                     manažer programu 



BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA OBCE  

 

Na horním toku řeky Sázavy, v samém srdci Českomoravské vysočiny, leží v překrásné přírodní 
scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy město Žďár nad Sázavou. Původní tržní osada 
založená na staré zemské stezce je ve svých počátcích úzce spjata se založením zdejšího kláštera 
řádu cisterciáků v roce 1252. Ovšem teprve roku 1607 bylo městečko povýšeno na město. 

Současný Žďár nad Sázavou má 21478 trvale žijících obyvatel. Musíme ovšem připomenout, že 
je i městem velkého turistického ruchu, protože je hostitelem několika kulturních akcí 
(Concentus Moraviae, Horácký džbánek, Slavnosti jeřabin, Diecézní pouť rodin a mnoho 
dalších). Dále turistům nabízí díky své výhodné poloze celou řadu nejrůznějších druhů aktivního 
odpočinku s využitím mnoha cykloturistických tras nebo návštěvu poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, který je jedinečnou architektonickou památkou zapsanou 
v prosinci 1994 do seznamu světového dědictví UNESCO.  

 

Dle statistik  Policie ČR, MěÚ a městské policie  byly zjištěny následující údaje: 

 
 Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravn. Majetk. 
Celkem 

2014 495 44 3 221 
2015 366 41 4 137 

 
Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 
2014 5 6 105 232 
2015 0 14 109 186 

 
Oběti 

Rok Dětí 0-18 let Ženy Starší 
65 let 

2014 33 130 26 
2015 42 147 12 

 
 

Přestupky dle přestupkového zákona č.200/1990 Sb. 
 počet obyvatel přestupky – abs. Počet index na 10 tis. obyv.  
 

druh 
 

 
k 31.12. 

2015 

změna 
proti roku 

2014 

 
rok 

2014 

 
k 31.12. 

2015 

 
změna 
1x-1y 

 
rok 

2014 

 
rok 

2015 

změna 
1x-1y 

(index) 

změna 1x-
1y 
(%) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

101 155 54 46,7 72,2 +25,5 +53,5% 

Proti 
občanskému 

soužití 
335 278 -57 154,9 129,4 -25,5 -17% 

Proti majetku 474 356 -118 219,2 165,8 -53,4 -25% 
na úseku 

ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

21478 -151  

82 87 5 37,9 40,5 +2,6 +6% 

 
 
 



Celkově lze zhodnotit bezpečnostní situaci na katastru města jako stabilizovanou. Za období 
posledního roku došlo ve většině sledovaných kriteriích nápadu trestných činů a přestupků ke 
snížení počtu skutků. Pouze v oblasti trestných činů mravnostních došlo ke zvýšení a to o jeden 
skutek. U přestupků došlo ke zvýšení u přestupků proti veřejnému pořádku a to o 54 skutků a u 
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi k navýšení o 5 skutků.  
 
V oblasti pachatelů trestných činů bohužel v posledním roce sledujeme negativní vývoj u 
mládeže 15 – 17 let, kdy se nám počet těchto pachatelů zvýšil o 8 mladistvých pachatelů. U obětí 
trestných činů (děti do 18 let) také negativně hodnotíme nárůst o 9 těchto obětí trestných činů. 
Stejnou tendenci má i počet obětí (žen), kdy se nám jejich počet zvýšil o 17. Na druhou stranu 
pozitivně hodnotíme vývoj trestné činnosti páchané na seniorech, kdy počet obětí u těchto osob 
(nad 65 let) se nám podstatně snížil a to o 14.  Samozřejmě, jedná se o statistická data, kdy 
nejsme přesně schopni definovat tzv. latentní kriminalitu.    
 
Ohledně sociálních aktivit ve městě lze konstatovat, že město Žďár nad Sázavou nabízí značné 
možnosti volnočasových aktivit rizikových skupin ať již se jedná o potencionální pachatele TČ 
nebo jiných sociálně patologických jevů  (viz. tabulky níže) 

Součinnost zainteresovaných subjektů v oblasti prevence kriminality 
 
 Formy spolupráce při realizaci preventivních aktivit v obci/městě 
Krajský úřad Jihlava – spolupráce s krajským manažerem prevence 
Protidrogový koord. Spolupráce při předávání informací-není samostatná funkce  
Policie ČR  
Městský/ Obecní úřad Finanční účast v oblasti realizace projektů, materiální a technická pomoc, 

projekty sociální prevence 
Městská policie  Realizátor projektů situační prevence, presentační akce bezpečnostních 

složek, besedy pro děti mládež a širokou veřejnost 
Rozpočtové a 
příspěvkové organizace 
obce 

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Dům dětí a mládeže, Sociální služby 
města, Denní centrum pro děti, Ubytovna pro bezdomovce 

Obecně prospěšné 
společnosti, neziskové 
organizace 

PONORKA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Obecně 
prospěšná společnost JEČMÍNEK, Spektrum K – kontaktní a poradenské 
centrum, Kolpingovo dílo ČR 

Charitní a církevní 
organizace 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách, Diecézní 
charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Dobrovolnické 
centrum Kambala, Sociálně aktivizační služba 

Zdravotnická zařízení Denní pobyt pro postižené děti a mládež, Domácí ošetřovatelská péče, 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

Jiné Sdružení pro ochranu života nenarozených, Poradna pro ženy a dívky 
Žďár nad Sázavou, Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad 
Sázavou 

 
Závěrem lze konstatovat, že bezpečností situace na katastru je stabilizovaná na velmi dobré 
úrovni s porovnáním s celkovou vykazovanou kriminalitou na území ČR. Přesto se vážně 
musíme i nadále zabývat možnými sociálně patologickými riziky v oblasti narušování veřejného 
pořádku a páchání trestné činnosti. Ke snižováni rizik značnou měrou přispěje i obnova MKDS 
dle předloženého projektu.  

Mgr. Martin Kunc 
manažer projektu 



O B E C

Obec/ město = žadatel město Žďár nad Sázavou

Počet obyvatel 21 478

IČO 295841

Adresa    Ulice: PSČ: ORP: Kraj (VÚSC)

Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VYS

Telefon 566622111 Fax 566621012 E-mail mer@zdarns.cz

Statutární zástupce Jméno Zdeněk Příjmení Navrátil, Mgr. Pozice starosta

Telefon 566622100 Fax 566622012 E-mail starosta@zdarns.cz

Program schválen usnesením zastupitelstva (rady) číslo 501/2016/MP ze dne 25.1.2016

Bankovní spojení - číslo ú čtu 9005-424751/0100

Počet projektů 1

Celkové finan ční náklady na realizaci programu 230 000,00

Podíl obce/m ěsta a jiných subjektů  odlišných od státu na financování programu 30 000,00

Celková výše požadované dotace 200 000,00

Pracovní skupina pro prevenci kriminality ano ne od roku

X 2005

Osoba odpov ědná za prevenci (manažer programu)

Jméno Martin Příjmení Kunc Mgr.

Funkce vedoucí MP, manažer programu

Adresa    Ulice: PSČ:

Městaká policie Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 75/2 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Telefon 566622588 Fax 566623529 E-mail

Prezentujete prevenci kriminality na internetu? (/ano/ne) ano int. adresa : www.zdarns.cz

Bezpečnostní situace 2012 2013 2014 2015

Nápad trestné činnosti (index na 10 000 obyv.)-obvodní odd ělení  PČR 167,00 194,00 dopř. PČR dopř. PČR

Nápad trestné činnosti (index-10 000 obyv.)-obec/m ěsto 312,00 354,00 dopř. PČR dopř. PČR

snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů

snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo jejich ochrana

majetková trestná činnost ( krádeže vozidel, vloupání do vozidel, poškozování cizí věci, sprejerství apod.), násilná trestná činnost (loupeže, výtržnictví, ublížení 

na zdraví apod.), drobný vandalismus a ostatní portiprávní jednání, zejména přestupková činnost

Seznam p říloh žádosti:

bezpečnostní analýza + program prevence kriminality na rok 2016

ZK-07-2015-04 p ř. 3a

Nejzávažn ější bezpe čnostní problémy obce ve vztahu k realizovanému programu s odkazem na priority stanovené v Programu - vypište

ŽÁDOST O  DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2016

mp@zdarns.cz

počet stran: 5



Seznam projektů
(podle stanovených priorit)

Priorita Název 
projektu

Projekt 
ISPROFIN -

EDS             
Odpov ězte                
Ano  -  Ne

Celkové 
náklady

Podíl obce Požadovaná 
dotace

1. Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou ano 230 000,00 30 000,00 200 000,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Suma 230 000,00 30 000,00 200 000,00



I.
Pořadové číslo - dle priorit žadatele 1
Název projektu Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou
Typ projektu (situační, sociální, informování ob čanů) 
situační

Adresa město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Telefon 566688111 Fax E-mail meu@zdarns.cz
Osoba zodpov ědná za projekt (jméno a p říjmení) Mgr. Martin Kunc
Telefon 566688588 Fax E-mail mp@mp.zdarns.cz

Participující subjekty Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor ZR
DI - nám. Republiky 8, SKPV PČR se sídlem Brněnská 23

II.
Cíl projektu
Rekonstrukce kamerových bodů č. 3 a 5 s připojením na optické vedení, čímž dojede k podstatnému zkvalitnění 
pořízených záznamů. 
Cílová skupina
Potencionální pachatelé trestné a přestupkové činnosti, obyvatelé a návštěvníci města, účastníci silničního provozu

Popis výchozího stavu v oblasti p ůsobnosti projektu
V současné době je provozováno 17 kamerových bodů a 1 mobilní kamera, kdy jde o kombinaci analogových
a digitálních kamer. Přenos dat je realizován mikrovlnou technologií, či optickým kabelem. Kamerové body, určené
k obnově, jsou původní a přenos je již zcela nekvalitní.
Stru čný popis projektu - maximáln ě 4 řádky
V rámci obnovy kamerových bodů č. 3, který monitoruje prostor Havlíčkova náměstí a rušnou křižovatku pod ním, 
a č. 5, který zabírá prostranství před kulturním domem a ulici Libušínskou, umožní kvalitnější přenos dat z míst, 
kde dochází často k narušování občanského soužití a veřejného pořádku. Součástí rekonstrukce bude i odkup
optického kabelu z vlastních prostředků (mimo projekt), kdy dojde ke kvalitnímu přenosu dat na úložiště.  
Časový harmonogram realizace projektu 
červen 2016 - schválení projektu Krajem Vysočina
červen - červenec 2016 - výběrové řízení na dodavatele projektu
srpen - listopad 2016 - realizace projektu

Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost  projektu
Budou porovnány statistiky nápadu trestné a přestupkové činnosti v monitorovaných oblastech. 

Ano

Dílčí projekt

Dodavatel projektu (pokud není znám, uveď te žadatele) 

ISPROFIN - EDS (financování program ů pořízení a reprodukce majetku)

566621012

566623529



Celkové náklady na projekt 230 000,00

Podíl obce na financování projektu 30 000,00

Jiné nestátní finan ční zdroje 0,00

Dotace na projekt od jiného státního orgánu 0,00

Výše požadované dotace 200 000,00

Rozpis položek

Položka Celkem Požadovaná dotace
Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou 230 000,00 200 000,00

Celkem 230 000,00 200 000,00

V Žďáru nad Sázavou  dne 27. ledna 2016

podpis a razítko
statutárního zástupce obce

III.



Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta, statutární orgán
Ing. Josef Klement - místostarosta, statutární orgán

1.  25560778 M.O.S. s.r.o.        100%              13.  64259773  LDO Přibyslav 6/710
2.  71001565 Mateřská škola    100%              14.  60749105 SATT a.s.  61,7%
3.  72053682 Kultura Žďár, p.o.  100%            15.  70812853  Sdružení obcí Vysočiny  1,05%
4.  72052414 Activ - SVČ p.o.   100%             16.  70963452  České dědictví UNESCO  8,34%
5.  48897426  ZŠ Komenského 2 100%
6.  48895229  ZŠ Komenského 6 100%
7.  43380123  ZŠ Švermova  100% 
8.  71196234  ZŠ Palachova  100%
9.  72052422  ZUŠ                  100%
10. 48899119 Poliklinika p.o    100%
11. 63113074 Svaz měst a obcí ČR 0,04%
12.  43383513  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 1,25%

V  dne 27.1.2016

podpis a razítko
statutárního zástupce žadatele

V dne 27.1.2016 plk. Mgr. Bohumil Šlapák vedoucí

Pozn.: vedoucí místně příslušného územního odboru vnější služby Policie ČR

3. Osoby, v nichž má p římý podíl, a výši tohoto podílu 

Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil starosta

Žďáru nad Sázavou

1. Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního d ůvodu   zastoupení

2. Osoby  s podílem v této právnické osob ě 

zástupce Policie Č R*
podpis a razítko

III.
I n f o r m a c e  

o identifikaci osob 



Dne: 4.1.2016

Zboží Záruka
Cena bez 

DPH/mj Množství
Celková cena 
bez DPH

S6220-EG1 - venk závěsná šedá, Full HD Spectra VI, čirá, 20xzoom, 36 2 0,00
IWM-GY, konzola na zeď, šedá 36 1 0,00
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP - 2x SFP slot, 2x FE port PoE++(80W) 60 2 0,00
BX-1000-20-W4 - SPF modul SC/WDM 1000BASE/BX 20/2km SM/MM 60 2 0,00
BX-1000-20-W5 - SPF modul SC/WDM 1000BASE/BX 20/2km SM/MM 60 2 0,00
M-SDR-120-48, prům. zdroj 230V/48VDC-120W 24 2 0,00

Celkem technologie bez DPH v K č: 0,00

Práce a montážní materiál 1 0,00

Cestovní a p řepravní náklady 0,00 0 0,00

Celkem bez DPH: 0,00
Celkem s DPH 0,00

(obsahuje demontáž původní kamery a mikrovlnné technologie na 
obou koncích trasy, práce projekční, montážní a programovací,  
rozvaděč pro technologii kamerového bodu, dokumentaci, a 
veškerý pomocný a instalační materiál a kabeláž včetně optických 
patchcordů.)

Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou


