
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 82 

 M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 DNE: 29.1.2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   1383/2018/MP 

 

NÁZEV: 
Prevence kriminality m ěsta 

 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení účasti města v programech prevence kriminality. V Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 je předkládán projekt Obnova MKDS města 
Žďáru nad Sázavou. V Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného MV ČR 
jsou  předkládány projekty Žďár nad Sázavou - Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 
a Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor. Dále v rámci prevence kriminality města je nutné schválit 
Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina na rok 2018. 

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného MV ČR.  

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na 
rok 2018. 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Č.j.: 1383/2018/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  23.1.2018  
 
                      
                                        
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Prevence kriminality města  –  materiál do Rady  města 
 
 

Na základě vyhlášených dotačních  programů „Program prevence kriminality Kraje Vysočina na 
rok 2018“  a „Program prevence kriminality na místní úrovni 2018“ vyhlášeného MV ČR, byly 
městskou policií zpracovány níže uvedené projekty. V rámci prevence kriminality města je nutné 
schválit Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018.   
 

1) Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou 
2) Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 
3) Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 
4) Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018 

 
              

1) Projekt „Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou“ 
 
V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové kamery 
jsou umístěny na kamerových bodech č. 1 a 8, ostatní kamerové body využívají k přenosu signálu 
optickou technologii. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu z kamerového bodu č. 6 
a 10. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body rekonstruovat tj. vyměnit již 
zastaralé kamery za kamery odpovídající současným standardům. Rekonstrukce (obnova) těchto 
kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  

 
Cenová kalkulace projektu  

 
Celkové náklady na projekt dosahují výše 320 000 Kč, finanční spoluúčast města v tomto projektu 
je stanovena na 37,5 % - tj. 120 000 Kč.  

- Celkové náklady na projekt .…………………….....320 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 37,5%).….…………..………120 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….………….. ….200 000 Kč 
 

 
 

2) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek“ 
 
Město Žďár nad Sázavou reaguje projektem na požadavky občanů města, kteří mají zájem o 
ochranu svého majetku a to jednak jízdních kol, jednak kompenzačních pomůcek občanů se 
zdravotním postižením. Předměty budou díky forenznímu identifikačnímu značení chráněny tzv. 
syntetickou DNA. Předměty budou zároveň vybaveny samolepkami s upozorněním "Městská 
policie Žďár nad Sázavou - Chráněno DNA". Kola a pomůcky budou vyfotografovány a detailně 
popsány do registračních formulářů. Následně dojde k zaevidování do registru Městské policie 
Žďár nad Sázavou a také do Národního registru REFIZ. Aby bylo možné následně identifikovat 
označená kola strážníky MP a dále policisty Policie ČR, poskytne město Policii ČR policejní 
identifikační set v počtu 5 ks. Označené předměty forenzním identifikačním značením a jejich 



 

podrobná evidence v obou registrech pomohou odradit pachatele, kteří by chtěli zcizit uvedené 
předměty, nebo je usvědčit ze spáchání trestného činu, případně omezit prodej odcizených předmětů 
třetím osobám. V neposlední řadě bude možné urychlit navrácení zcizeného předmětu původnímu 
majiteli.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...30 980 Kč 
- Fin. spoluúčast města (23%)….…………….….… ..6 980 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………24 000 Kč 
 

3) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Příměstský tábor“¨  
 
Cílem projektu je podpora dětí ve věku 7-12 let z rodin z místní vyloučené lokality, rodičů 
samoživitelů a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Děti z těchto rodin se chovají rizikově 
(záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami) nebo jsou naopak oběťmi násilí ze 
strany vrstevníků nebo vlastní rodiny. Cílem projektu je vést děti ke smysluplně trávenému volnému 
času, zvyšování jejich sociálních a komunikačních dovedností a podpora dětí v jejich schopnostech 
a sebeuvědomování se. Aktivity budou zaměřeny na prevenci rizikových jevů (šikana, problémy 
vrstevnických a menšinových skupin při začleňování do společnosti, záškoláctví atd.). Metody 
práce budou zahrnovat práce ve skupině a dále práci s dítětem dle jeho individuálních potřeb. 
Kvalifikované vedení projektu organizačně a personálně zajistí pracovníci mající pověření k 
výkonu sociálně právní ochrany dětí, a to v počtu tří pracovníků pro přímou práci s dětmi a jedné 
pomocné pracovní síly (úklid, příprava svačin a obědů atd.). Délka příměstského tábora je 5 
pracovních dnů pro celkový počet 15 dětí. Denní časová dotace pro tábor bude 10 hodin, a to od 
7:30 do 17:30. Počet dětí je omezen z důvodu potřeby individuálního přístupu k dětem, které mají 
často výchovné a vzdělávací problémy. Z těchto důvodů bude s dětmi pracovat psycholog a 
speciální pedagog - etoped, a to skupinově a individuálně. Časová dotace pro práci psychologa bude 
6 hodin za týden a pro speciálního pedagoga - etopeda  4 hodiny po dobu trvání příměstského 
tábora. 

Cenová kalkulace projektu  
 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...80 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (38%)….…………….….… 31 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………49 000 Kč 

 
 

4) Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018 
 

Jedná se o dokument, který vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města Žďáru nad 
Sázavou. Dále svými cíly naplňuje opatření Strategického plánu sociálního začleňování, 
Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. Jednotlivé cíle jsou 
definovány přímo v Plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018. (viz. 
příloha). 
Všechny projekty včetně plánu prevence kriminality byly projednány v Pracovní skupině pro řešení 
sociálně patologických jevů dne 10.1.2018. Všechny projekty jsou skupinou doporučeny k realizaci 
a plán prevence ke schválení.   
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. 



OSEe
ZAOOST 0 OOTACI Z ROZPOCTU KRAJE VYSOCINA NA PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2018

Obecl mlisto = iadatel mestoZd'arnadSazavou

Po~et obyvatel 21181

ICO I 295841

Adresa I Ulice: Ipsc: ORP: Kraj (VUSC)

Zizkova227/1, 159131 ZOARNADsAzAvou VY

Telefon I 566688111 Fax 566621012 E-mail meu@zdarns.cz

Statutllrni ziistupce Jmeno Zdenek Pi'ijmeni Navratil Pozice starosta

Telefon I 566688100 Fax 566621012 E-mail starosta<tllzdarnscz

Program schvalen usnesenim zastupitelstva (rady) ~islo 1383/2018/MP ze dne 29.1.2018

Bankovni spojeni - cislo Li~tu 9005-424751/0100

Po~et proiektLi 1

Celkove financni naklady na realizaci programu 320000,00

Podil obce/mlista a jinych subjektLi odlisnych od stlltu na financovani programu 120000,00

Celkova vjse poiadovane dotace 200000,00

Pracovni skupina pro prevenci kriminality ana ne od roku

x 2005

Osoba odpovedna za prevenci (manaier programu)

Jm(mo 'Martin Pi'ijmeni Kunc

Funkce vedouciMP,manazerprogramu

Adresa I Ulice: Ipsc:
m1m.Republiky75/2 159101

Telefon I 566622588 Fax 566623529 E-mail mo<tllzdarns.cz

Prezentuiete prevenci kriminalitv na internetu? (lano/ne) lano into adresa: V'NNoI.~darns.cz

Bezpecnostni situace 2014 2015 2016 2017

~ex na 10 000 obvv.)-obvodni oddeleni PCR 156,00 120,00 255,00 235,00

bsti (index-10 000 obvv.)-obec/mlisto 228,00 170,00 484,00 447,00
Nejzavainejsi bezpecnostni problemy obce ve vztahu k realizovanemu programu 5 odkazem na priority stanovene v Programu - vypiste

sniiovani miry a zavaznosti trestne cinnosti a zvysovani pocitu bezpeci obcanu

sniieni vjskytu delikventni cinnosti u cilovjch skupin definovanych ve Strategii, nebo jejich ochrana

majetkova trestna cinnost (kradeze vozidel, kol, vloupani do vozidel, poskozovani cizi veci, sprejerstvi apod.), nasilna trestna cinnost (Iou

peze, vjtrinictvi, ublizeni na zdravi apod.), drobny vandalismus a ostatni protipravni jednani, zejmena pi'estupkova cinnost

Seznam pi'flolt iidosti:

a) Bezpecnostni analyza, Plan prevence kriminality 2018; b) doklad 0 schvaleni projektu radou mesta; c) popis projektu; d) podrobny

polozkovj rozpocet projektu; e) rozsii'ujici podminky se stanoviskem odboru informatiky KU Kraje Vysocina; f) stanovisko vedouciho

UO Policie CR

mailto:meu@zdarns.cz


Seznam projektu
(pod Ie stanovenych priorit)

Priorita Nazev Projekt Celkove Podilobce Pozadovana
projektu ISPROFIN - naklady dotace

EDS
Odpovezte
Ano - Ne

1. Obnova MKDS mesta Z'daru nad Sazavou ana 320000,00 120000,00 200000,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Suma 320000,00 120000,00 200000,00



one! projekt

I.
Poradove cislo - die priorit zadatele ; 1
Nazev projektu l:®'br:l6_vaMKOS mesta Zd'aru nad Sazavou
Typ projeldU.tsituatni, socialni, informovani oi)Qnil) I
situacni
Dodavatel projektu jpokud neni znam, uvedte zadatele)
Adresa Yn.e,gb,Z'd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1,591 31 ZOAR NAO SAzAVOU
Teleton 1566688~1 Fax I566621:Q l~_ E-mail I'meu@zdarns,cz
Osoba zodpovedna za projekt (jmeno a prijmeni) IIl1gr,jil'arti'rl Kunc
Teleton 1566622588, Fax 1§66~23529 E-mail tmo@mp,zdarns,cz

Participujici subjekty IKr,ajsl<e r:editelstvf policie kraje Vysocina, 00 Policie CR ZR,
01 Policie CR nam. Republiky 8, SKPV Policie CR Brnenska 23

II.
Cil projektu
Rekonstrukce kamerovych bodu C. 6 a C. 10, cfmz dojde k podstatnemu zlepsenf kvality monitorovanf a
zkvalitneni pol'fzenych zaznamu,
Cilova skupina
Potencionalnf pachatelee trestne a prestupkove cinnosti, obyvatele a navstevnfci mesta, ucastnfci
silnicnfho provozu
Pop is vychoziho stavu v oblasti pilsobnosti projektu
V souca~n..$ dobe je provozovano 17 kamerovy ch bodu a 1 mobilnf kamera, Jde 0 kombinaci
1~~~Ch a digitalnfch kamer, Prenos dat je realizovan mikrovlnou technologii, ci optickym kabe
t~rri\'Kpmerove body, urcene k obnove, jsou puvodnf, kdy prenos je jiz realizovan optickou
~I:tO 01JfK, ale kamery jsou jiz zastarale a neodpovfdajf soucasnym standardum, Zaznam z
Kante(~i~~nenf kvalitnf,

Strucny popis projektu - maximalne 4 radky
"iJ ramei o-Einovy kameroveho bodu C, 6, ktery monitoruje ulici Brodskou a prilehla verejna prostranstvf
,a kam, bodu c. 10, ktery zabfra ul. Zizkovu a prilehla verejna prostranstvf, dojde ke zlepsenf kvality
h'loKlitl!)r;.6)vanfa taktez ke zlepsenf kvality porfzeneho zaznamu, V uvedenych mfstech casto dochazf
'~ naru§cl'I/gni obcanskeho souzitf a k porusovani pravidel verejneho poradku,
Casovy harmonogram realizace projektu
~cerVer;)fi!i18 - schvaleni projektu Krajem Vysocina
cerver'l, cervenec 2018 - vyberove rfzenf na dodavatele projektu
,sflilen -10, listopad 2018 realizace projektu

" .... ,~-

Zpusob hodnoceni etektivity a udriitelnost projektu
B'l;Jdou porovnany statistiky napadu trestne a prestupkove cinnosti v monitorovanych oblastech

ISPROFIN - EDS (financovanfprogramu poiizeafa reprodukcemajetku) IAno



III.

Celkove naklady na projekt 320000,00

Podil obce na financovani projektu 12000'0,0'0

Jine nestatni finaneni zdroje 0,00

Dotace na projekt od jineho statniho organu~ 0,00

Vyse pozadovane dotace ' . ZQo CJ()'O,OO

Polozka Celkem
200 €l0(}Jl0Obnova MKDS mesta Zd'aru nad Sazavou

Pozadovana dotace

320000,00 200000,00Celkem

Ve Zd'aru nad Sazavou dne

Mgr. Zdenek Navratil
starosta mesta

pod pis a razitko
statutarniho zastupce obce



III.
Informace

o identifikaci osob

1. Osoby zastupujici pravnickou osobu s uvedenirn pravniho duvodu zastoupeni

~.. -
2. Osoby s podilern v teto pravnicke osobe

3. Osoby, v nichz rna prirny podil, a vysi tohoto podilu

5. 48897426~eSl'!SO~~J'rS&~Q); . - I • tabl~A) :
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9. 72052522 .<-.·~CJS, _ ... t®t:l% ,~.I

Ve Zd'aru nad Sazavou

dneZd'aru nad SazavouVe

Pozn.: vedouci mfstne prfslusneho uzemnfho odboru vnejsf sluzby Policie CR
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titul, jmeno a pi'fjmenf, funkce:

podpis a razitko
statutarniho zastupce zadatele

titul, jmeno a pi'fjmenf, funkce:

'plk. M~r. :~o-ltl:1mlSlaR,@
podpis a razitko

vedouci 00 Policie CR*



KRAJSK~ REDITELSTVI POLICIE KRAJE VYSOCINA
peR 16ETRpo467 44935

Uzemni odbor 2:cI'arnad Sazavou

C. j. KRPJ-8865-1/CJ-2018-1614UO Zdar nad Sazavou dne 24. ledna 2018
Pocet listu: 1

Mesto Zdar nad Sazavou
Mgr. Zdenek Navratil
starosta
Zizkova 227/1
591 31 ZOAR NAD sAzAvou

Program prevence kriminality Kraje Vysocina na rok 2018 - stanovisko k zadosti 0
poskvtnuti dotace na realizaci programu MKDS

Krajske reditelstvi policie kraje Vysocina, uzemni odbor Zdar nad Sazavou, souhlasi
5 programem situacni prevence mesta Zdaru nad Sazavou "Obnova mestskeho
kameroveho dohlizeciho systemu mesta Zdaru nad Sazavou".

Velice vitame navrzene reseni tYkajici se obnovy kamerovYch bodu, ktere budou i nadale
jednim z nastroju preventivnich opatreni. Hlavnim cilem techto opatreni je snizovani miry a
zavaznosti trestne a prestupkove cinnosti a zvysovani pocitu bezpeci obcanu, snizeni
vyskytu delikventni cinnosti u cilovych skupin.

Bm{mska 717/23
59120 Zdar nad Sazavou

Tel.:+420 974 282 229
Fax:+420 974 282 658
Intranet: zr.sekret@pcr.cz
Intemet: zr.sekret@pcr.cz

mailto:zr.sekret@pcr.cz
mailto:zr.sekret@pcr.cz


~
KraJ VYSOCinQ

KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Odbor informatiky
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika

Stanovisko odboru informatiky k projektu MKDS mesta Zd'aru nad Sazavou.

Na zaklade predlozene projektove zadosti odbor informatiky konstatuje, ze projekt MKDS mesta
Zd'ar nad Sazavou je v souladu s IT strategii kraje. MKDS je jiz pripojen prostrednictvim site
ROWANet na lOS peR v Jihlave.

Upozorl1ujeme na nezbytnost ochrany datoveho rozhranf MKDS do site ROWANet napr.

pred jeho dostupnosti pro neautorizovane osoby popr. pred propojenfm do

nezabezpecenych sit a na nutnost licencniho zabezpeceni pristupu peR k MKDS.

S navrhem projektu souhlasime.

V Jihlave dne 18.1.2018

Ing. Petr Pavlinec
vedoucf odboru informatiky
el. podepsano

tel.: 564602348, fax: 564602432, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
Ie: 70890749, bankovni spojeni: Volksbank CZ, a.s., c.Li.: 4050005000/6800

mailto:posta@kr-vysocina.cz,
http://www.kr-vysocina.cz


        
 

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 - 2017 bylo v vlastních prostředků a z prostředků 
prevence kriminality dobudováno dalších čtrnáct kamerových bodů. Kamerový systém je z větší 
části digitalizován. V rámci MKDS byl pořízen i 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 (22 kamer) a mobilní kamerový 
soubor,  kterými je monitorován prostor středu města a navazující lokality. Uvedená veřejná 
prostranství byla vytipována jako nejproblematičtější z pohledu přestupkových jednání, páchání 
trestné činnosti a ostatních společensky negativně vnímaných jevů.  
 

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 a 8, ostatní kamerové body využívají k 
přenosu signálu optickou technologii. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu 
z kamerového bodu č. 6 a 10. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové body 
rekonstruovat tj. vyměnit již zastaralé kamery za kamery odpovídající současným standardům. 
Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  
 

Cíl projektu  
 

Provést rekonstrukci kamerových bodů č. 6 a 10, kdy se po rekonstrukci  značně 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 2018                 -  schválení projektu krajem Vysočina  
červen – červenec 2018          - výběrové řízení na dodavatele a technický projekt 
srpen   -  listopad  2018   -  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. V roce 2016 a 2017 byl za přispění programu prevence kriminality plně 
digitalizován kamerový bod č. 3, 4 a 5.  
 
Tento systém v současné době využívá sedmnáct kamerových bodů (22 kamer) 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, 18, 19)   
-    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 (kamery č. 17, 20, 21, 22) 
 

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 a 8, ostatní kamerové body využívají k 
přenosu signálu optickou technologii. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu 
z kamerového bodu č. 6 a 10. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body 
rekonstruovat tj. vyměnit již zastaralé kamery za kamery odpovídající současným standardům. 
Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  

 
Cenová kalkulace projektu  

 
Celkové náklady na projekt dosahují výše 320 000 Kč, finanční spoluúčast města v tomto 
projektu je stanovena na 37,5 % - tj. 120 000 Kč.  

- Celkové náklady na projekt .……………………...320 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 37,5%).….…………..………120 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….………….. .….200 000 Kč 
 
 

 
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 - 2017 na základě finanční 
spoluúčasti města a dotacím podařilo rozšířit na současných sedmnáct 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 21181 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 

2016 982 89 11 421 
2017 928 80 17 365 

 
 
 

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

druh 
 

 
k 31.12. 

2017 

změna 
proti roku 

2016 

 
rok 

2016 

 
k 31.12. 

2017 

 
změna 
1x-1y 

 
rok 

2016 

 
rok 

2017 

změna 
1x-1y 

(index) 

změna 1x-
1y 
(%) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

121   56,7    

Proti 
občanskému 

soužití 
396   185,5    

Proti majetku 254   119    
na úseku 

ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

21181 -297 

135   63,2    

 
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.  
 
 
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 



   

Žďár nad Sázavou - Forenzní značení kol 

Žádost o podporu z programu RISPF 

Název žádosti 

Žďár nad Sázavou - Forenzní značení kol 

Typ žadatele 

Právnická osoba 

Identifikace žadatele 

Právní forma:801 - Obec IČO:00295841 

Název:Město Žďár nad Sázavou 

Registrující subjekt 

Registrující subjekt:není Spisová značka: 

Zastoupen (osoba oprávněná) 

Příjmení:Navrátil Jméno:Zdeněk 

Funkce:starosta Telefon:+420566688100 E-mail:starosta@zdarns.cz 

Kontaktní osoba 

Příjmení:Pálková Jméno:Dagmar 

Funkce:manažerka prevence kriminality Telefon:+420603883523 E-mail:prevence@mp.zdarns.cz 



 

Plátcovství DPH 

Žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:94 Číslo účtu:512751 Kód banky:0710 / Česká národní banka 

Adresa trvalého bydliště žadatele / Adresa sídla žadatele 

Ulice:Žižkova Číslo popisné:227 Číslo orientační:1 

Obec:Žďár nad Sázavou Část obce: 

PSČ:59131 Země:Česká republika 

Kraj: Vysočina Okres:Žďár nad Sázavou 

Kód RÚIAN: 

Stav realizace podporovaných opatření 

Žádost podána před dokončením realizace projektu 

Oblast podpory 

Forenzní identifikační značení majetku - FIZM 

Návrhy a tisk letáků, samolepek, evidenčních lístků, evidence v místním registru a pod.- Rozepište v 

povinné příloze "Strukturovaný popis projektu" v kap. "Detailní rozpis nákladů projektu " - FIZM_NS 

Drobný hmotný majetek (identifikační set, UV lampa, fotoaparát apod.)- Rozepište v povinné příloze 

"Strukturovaný popis projektu" v kap. "Detailní rozpis nákladů projektu " - FIZM_DHM 

Jiné/ostatní - Rozepište v povinné příloze "Strukturovaný popis projektu" v kap. "Detailní rozpis nákladů 



 

projektu " - Jiné 

Parametry a indikátory  

 Hodnota 

Počet kusů (DHM)  (ks) 5 

Přílohy 

K doložení realizace předkládám 

3 - Strukturovaný popis projektu (el. příloha) 

8 - Identifikace osob dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (el. 

příloha) 

Přehled výdajů 

Forenzní identifikační značení majetku - 

FIZM 

Celkové 

výdaje (Kč) 

Celkové 

způsobilé 

výdaje (Kč) 

Celkové uznatelné 

výdaje (Kč) 

(% způsobilých výdajů) 

FIZM_NS 4 000 4 000 4 000(100 %) 

FIZM_DHM 15 000 10 000 10 000(100 %) 

FIZ_J 11 980 10 000 10 000(100 %) 

Součet 30 980 24 000 24 000 

Podíl dotace je 77% z celkových výdajů 30 980 Kč Částka celkem  Kč 

Celková požadovaná výše dotace odpovídající způsobilým výdajům 24 000 

Hodnocení 

Anotace projektu 



 

Projektem je reagováno na požadavky občanů, kteří mají zájem o ochranu svého majetku. Předměty 

budou označeny dle metodiky syntetickou DNA, vybaveny samolepkami, detailně popsány v 

registračním formuláři, vyfotografovány a zaevidovány v registru. 

 

Existence odborného, multioborového orgánu (pracovní skupiny / komise), který se prevencí kriminality 

zabývá 

2005  

Pracovník zodpovědný za prevenci kriminality (manažer PK) 

Dagmar Pálková  

Existence Strategického dokumentu PK 

  

Jedná se o dofinancování aktivit žadatele financovaných z ESF a IPRM ? 

NE  

Žádosti respektuje priority (resp. strategické cíle) a specifické cíle Strategie 

5 /1.27/1  

Projekt obsahuje minimálně 2 konkrétní kritéria/indikátory měření efektivity dopadů projektu 

počet označených kol/počet odcizených kol  

Vyberte specifikovanou cílovou skupinu 

Veřejnost obecně  

Řeší projekt bezpečnost v dopravě? 



 

NE  

Týká se projekt protidrogové prevence? 

NE  

Jedná se o projekt z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních 

NE  

Byl projekt realizován již v minulých letech? 

2017  

Byl podpořen z dotací MV? 

1x/2017  

Rok ukončení realizace projektu? 

2018  

A. Čestné prohlášení 

Prohlašuji, 

• že jsem se podrobně seznámil/a se „Zásadami“ http://www.mvcr.cz/soubor/2017-zasady-2017.aspx>, pro 
poskytování dotací z programu Prevence kriminality na místní úrovni, 

• že všechny údaje uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že obdržená dotace 
bude vynaložena na předmět dotace, 

• že jsem si vědom/a právních následků, které mohou nastat v důsledku nepravdivých, neúplných a zkreslených 
informací a v případě vynaložení dotace na jiný účel. 

 
 

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli 
dotace souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které poskytovatel dotace v souvislosti s touto žádostí o dotaci 
získá za účelem řádné administrace žádosti. Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace a se 
zveřejněním mých identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách poskytovatele dotace a informačním 
portálu MF ČR o dotacích a návratných finančních výpomocích https://www.dotinfo.cz/>. 



 

 
 

C. Ostatní ujednání 

Žádost o dotaci bude po kontrole úplnosti a správnosti (pouze v případě vyplnění všech potřebných údajů a doložení 
kompletních příloh) postoupena krajským manažerům prevence kriminality podle příslušného kraje. Pokud v Žádosti 
budou nedostatky shledány, v souladu s bodem 2, čl. 10 Zásad bude Žádost vyřazena a projekt nebude posuzován. 

Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit MV: změny údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, 
všechny okolnosti, které realizaci předmětné investiční akce prodlužují nebo ohrožují. 

MV ČR si vyhrazuje právo na vyžádání dalších informací souvisejících s předmětnou investiční akcí a stanovení 
podmínek pro čerpání poskytnuté dotace. Dále si vyhrazuje právo kontroly čerpání dotace a věcného plnění včetně 
veškerých dokladů týkajících se výše uvedené investiční akce. 

Žadatel souhlasí s výměnou údajů souvisejících s předmětnou investiční akcí mezi MV ČR, Ministerstvem financí a 
příslušnou financující bankou. 

 

 

Strukturovaný popis projektu 
 

1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné) 

Hlavním cílem projektu je snížení míry a závažnosti trestné činnosti, znesnadnění páchání 
protiprávního jednání, ochrana majetku občanů novým prvkem situační prevence  a 
odrazení potencionálních pachatelů od páchání majetkové trestné činnosti. Dalším cílem je 
zvyšování pocitu bezpečí občanů a efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality.  

Měřitelná hodnota – 100 označených kol, 5 kompenzačních pomůcek. 

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji) 
a bezpečnostní problém, na který projekt reaguje 

Na základě údajů o odcizených kolech, které byly poskytnuty ÚO Žďár nad Sázavou Policie 
ČR, je patrné, že ke krádežím kol dochází. Situace se oproti loňskému roku prakticky 
nezměnila. Ohroženými prostorami jsou garáže, sklepní kóje a kolárny bytových domů. Dále 
je patrné, že se odcizená kola nedaří dohledat. Ke krádežím kompenzačních pomůcek sice 
nedochází, ale každá ztráta je pro jejich majitele zásadní.Proto je pamatováno i na ně. 

3. Popis projektu, aktivit a p ředpokládaných výstup ů vč. toho, jak konkrétně 
dopadají na bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 

Ochrana majetku občanů za pomoci forenzního značení je moderním prvkem situační 
prevence, která má především preventivní účinek. Předností této metody je jednoduchost, 
odolnost a trvanlivost. Kola, pomůcky označená syntetickou DNA budou polepena 
samolepkami „Městská policie Žďár nad Sázavou – Chráněno DNA.“ Dále bude podrobně 
vyplněna přihláška do evidence jízdních kol. Nafocená kola nebo pomůcky a údaje o nich 
budou zapsány do registru. Projekt má zejména preventivní účinek s cílem odradit 
pachatele od případné krádeže. Pomocí této metody je větší šance dohledat a následně 
předat nalezená kola, pomůcky oprávněným majitelům.  



 

4. Cílová skupina (tj. v četně věkové kategorie) a vazby aktivit na pot řeby CS 

Cílovou skupinou jsou majitelé jízdních kol a kompenzačních pomůcek, organizace 
zabývající se půjčováním těchto pomůcek. 

O možnosti ochrany vlastního majetku se občané dovědí prostřednictvím místního tisku, 
z rozhlasu a televize, od prodejců kol, kteří od nás dostanou informativní letáčky. 

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizov án) 

Místem realizace bude pracoviště Městské policie města Žďáru nad Sázavou. Kompenzační 
pomůcky budou značeny v místě bydliště majitele vozíku. Bude-li větší zájem z okolních 
obcí, bude možné zrealizovat značení kol i mimo území města.  

6. Personální zajišt ění (všechny zapojené osoby včetně APK, domovníků, 
bezpečnostních dobrovolníků apod.) 

Značení jízdních kol a pomůcek budou provádět již proškolení pracovníci preventivní 
skupiny městské policie. 

7. Provázanost s dalšími aktivitami a p ředkládanými nebo realizovanými 
projekty vč. toho, zda je projekt součástí komplexního přístupu řešení 
bezpečnostního problému 

Projekt bude prezentován při besedách ve Family a Senior pointu, rodinných centrech, při 
výuce na DDH, na akcích pořádaných pro širokou veřejnost. Projekt naplňuje opatření 
Strategického plánu sociálního začleňování, řeší ochranu majetku občanů Žďáru nad 
Sázavou. Naplňuje cíl č. 1 a 3 Strategického plánu prevence kriminality města Žďáru nad 
Sázavou a také Plánu prevence kriminality na rok 2018.  

8. Byl projekt realizován již v minulých letech-kol ikrát? Byl podpo řen z dotací 
MV-kolikrát? 

Projekt byl 1x realizován v roce 2017 a také podpořen. 

9. Časový harmonogram realizace projektu 

Do 15. února  - elektronické podání žádosti 

květen – Rozhodnutí o přidělení dotace 

červen – prosinec realizace projektu 

10. Detailní rozpis náklad ů projektu (tj. detailní rozpis a zdůvodnění jednotlivých 
oblastí podpory tj. ceny za jednotku a cenový kalkulační vzorec) U požadavku 
na tzv. „víceleté financování“ (dle čl. 18 Zásad) detailně rozepsat a zdůvodnit 
celkové náklady po jednotlivých letech, na které je žádáno (možno řešit vložením 
tabulky). 

2 x  Značící sada Selekta DNA – velká á 5 990 Kč  celkem 11 980 Kč  

5 x  Policejní identifikační set – á 3 000 Kč  celkem 15 000 Kč 



 

100 x Varovná samolepka exteriérová-střední (5x5cm) á 15 Kč/ks  celkem 1500 Kč 

100 x Varovná samolepka střední interiérová (5x5cm) á 25 Kč/ks   celkem 2500 Kč 

11. Způsob vyhodnocení efektivity dopad ů projektu 

Počet označených kol, pomůcek - naplnění plánu. 

Vyhodnocení sledovaných bezpečnostních ukazatelů – počet krádeží kol 

12. Komentá ř k udržitelnosti projektu 

Označením jízdních kol, pomůcek a následným zaregistrováním v databázi městské policie 
a národním registru Refiz, získají občané účinný nástroj k ochraně svého majetku. 
Informace a fotografie v registrech budou moci strážníci a policisté využívat i po ukončení 
projektu, dojde-li ke zcizení, případně ztrátě majetku. Projekt bude realizován opakovaně, 
aby měli občané možnost, koupí-li si další kolo, zabezpečit i toto nové. 

13. Komentá ř k výši spolufinancování projektu 

Celkové náklady na projekt činí 30 980 Kč. Požadovaná dotace ve výši 24 000 tvoří 77% 
celkových nákladů. Žadatel se bude podílet 23%, což představuje částku 6 980 Kč. 

14. Publicita projektu 

O projektu budou občané a návštěvníci města informováni na stránkách Města Žďáru nad 
Sázavou. Prostřednictvím informativních letáčků vytvořených v roce 2017 se o možnosti 
označení kola dovědí kupující v prodejnách kol. Také na dětském dopravním hřišti jednak 
při klasické výuce, jednak při akcích pro veřejnost dostanou děti a dospělí informaci o této 
metodě, odnesou si i letáčky s kontaktními údaji. Kromě toho budeme spolupracovat 
s rozhlasem a televizí při pořadech na toto téma. A reklamní tabule bude stát na našem 
stanovišti při každé akci, na kterou budeme pozváni, nebo kterou budeme sami realizovat. 

15. Fotodokumentace (nap ř. zákres kamerových bod ů, hřiště, tábor, apod.) lze 
také řešit samostatnou přílohou 

 

 



   

Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor 

Žádost o podporu z programu RISPF 

Název žádosti 
Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor 

Typ žadatele 
Právnická osoba 

Identifikace žadatele 
Právní forma:801 - Obec IČO:00295841 

Název:Město Žďár nad Sázavou 

Registrující subjekt 
Registrující subjekt:není Spisová značka: 

Zastoupen (osoba oprávněná) 
Příjmení:Navrátil Jméno:Zdeněk 

Funkce:starosta Telefon:+420566688100 E-mail:starosta@zdarns.cz 
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Přehled výdajů 

Podíl dotace je 0% z celkových výdajů 0 Kč Částka celkem  Kč 
Celková požadovaná výše dotace odpovídající způsobilým výdajům 0  



 

Hodnocení 

Anotace projektu 

  

Existence odborného, multioborového orgánu (pracovní skupiny / komise), který se prevencí 
kriminality zabývá 

2005  

Pracovník zodpovědný za prevenci kriminality (manažer PK) 

Dagmar Pálková  

Existence Strategického dokumentu PK 

  

Jedná se o dofinancování aktivit žadatele financovaných z ESF a IPRM ? 

NE  

Žádosti respektuje priority (resp. strategické cíle) a specifické cíle Strategie 

1 4/4.1  

Projekt obsahuje minimálně 2 konkrétní kritéria/indikátory měření efektivity dopadů projektu 

  

Vyberte specifikovanou cílovou skupinu 

Děti a mládež  

Řeší projekt bezpečnost v dopravě? 

NE  

Týká se projekt protidrogové prevence? 

NE  

Jedná se o projekt z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských 
zařízeních 

NE  

Byl projekt realizován již v minulých letech? 

1x 2017  

Byl podpořen z dotací MV? 

1x 2017  

Rok ukončení realizace projektu? 

2018  

A. Čestné prohlášení 

Prohlašuji,  

• že jsem se podrobně seznámil/a se „Zásadami“ http://www.mvcr.cz/soubor/2017-
zasady-2017.aspx>, pro poskytování dotací z programu Prevence kriminality na místní 
úrovni,  



 

• že všechny údaje uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a 
že obdržená dotace bude vynaložena na předmět dotace,  

• že jsem si vědom/a právních následků, které mohou nastat v důsledku nepravdivých, 
neúplných a zkreslených informací a v případě vynaložení dotace na jiný účel.  

 

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovateli dotace souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které 
poskytovatel dotace v souvislosti s touto žádostí o dotaci získá za účelem řádné administrace 
žádosti. Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace a se zveřejněním mých 
identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách poskytovatele dotace a 
informačním portálu MF ČR o dotacích a návratných finančních výpomocích 
https://www.dotinfo.cz/>. 

 

C. Ostatní ujednání 

Žádost o dotaci bude po kontrole úplnosti a správnosti (pouze v případě vyplnění všech 
potřebných údajů a doložení kompletních příloh) postoupena krajským manažerům prevence 
kriminality podle příslušného kraje. Pokud v Žádosti budou nedostatky shledány, v souladu s 
bodem 2, čl. 10 Zásad bude Žádost vyřazena a projekt nebude posuzován. 

Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit MV: změny údajů uvedených v žádosti o 
poskytnutí dotace, všechny okolnosti, které realizaci předmětné investiční akce prodlužují 
nebo ohrožují. 

MV ČR si vyhrazuje právo na vyžádání dalších informací souvisejících s předmětnou 
investiční akcí a stanovení podmínek pro čerpání poskytnuté dotace. Dále si vyhrazuje právo 
kontroly čerpání dotace a věcného plnění včetně veškerých dokladů týkajících se výše 
uvedené investiční akce. 

Žadatel souhlasí s výměnou údajů souvisejících s předmětnou investiční akcí mezi MV ČR, 
Ministerstvem financí a příslušnou financující bankou. 

 

Strukturovaný popis projektu 
 

1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné) 

Cílem je přispět zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a zároveň působit 
preventivně v oblasti přestupkového chování a kriminality. Sekundárním cílem projektu je 
socializace a zapojení dětí do vrstevnických skupin a přispět tak k jejich lepšímu fungování 



 

v kolektivu. Pracovat s individuálními potřebami dítěte, které se naučí trávit smysluplně 
volný čas, zlepší komunikační dovednosti a získá návyky slušného chování.  

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji) 
a bezpečnostní problém, na který projekt reaguje 

Na území města žijí děti, které se opakovaně dopouští protiprávního jednání, nedovedou 
řešit vzniklé situace a komunikaci jinak, než asociálním chováním. Jde o děti žijící 
v sociálně slabých nebo neúplných rodinách, mnohdy až na hranici chudoby. Rodiče nemají 
dostatečné rodičovské kompetence a zodpovědnost ke svým dětem, nepředávají jim 
základní morální hodnoty a základy slušného chování. I toto je důvodem narůstajícího 
záškoláctví, drobné majetkové činnosti, šikany, zahájení předčasného sexuálního života, 
experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti. 

3. Popis projektu, aktivit a p ředpokládaných výstup ů vč. toho, jak konkrétně 
dopadají na bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 

Tréninkové a vzdělávací aktivity z oblasti prevence kriminality budou probíhat s dětmi 
pravidelně po celou dobu tábora zážitkovou formou, kdy se dítě bude aktivně podílet na 
těchto aktivitách – hry na posílení psychické stability, týmové nebo kolektivní hry, deskové 
hry, hry na posílení sebedůvěry a sebeuvědomování se apod., tvořivé dílny, které umožní 
dětem kolektivní zapojení s cílem společně něco vyrobit. V rámci arteterapie děti pracují 
individuálně, což jim umožní lepší sebepoznání a případnou volbu volnočasové aktivity, 
která je bude bavit a naplňovat. Tím zamezíme rizikovému chování v kolektivech i na 
ulicích. Součástí aktivit bude celodenní výlet, kdy se budou děti učit potřebným sociálním a 
praktickým dovednostem, začleňování do kolektivu, chování a jednání na veřejnosti a 
v dopravním prostředku. Na téma prevence budou připraveny hry pod odborným vedením 
psychoterapeuta a preventistky MP, kdy si děti vyzkouší zážitkovou formou vyčlenění 
z kolektivu – šikana, krádež, užívání návykových látek (tabák, alkohol). Tyto hry mají děti 
vést k řádnému životu.   

4. Cílová skupina (tj. v četně věkové kategorie) a vazby aktivit na pot řeby CS 

Cílovou skupinou budou, po zkušenostech z loňského roku, děti ve věku 7 – 12 let. Jde o 
kompaktnější skupinu z hlediska společného zájmu. Tyto děti pocházejí z neúplných rodin 
s velmi nízkými příjmy nebo závislými na sociálních dávkách – matky samoživitelky. U dětí 
bývají diagnostikovány poruchy chování, jsou pod dohledem OSPODu. Některé mají navíc 
zdravotní problémy. Cílová skupina bude mít minimálně 15 dětí. Cíleným výcvikem 
prostřednictvím her a dalších aktivit bychom děti rádi dovedli ke správným návykům.  

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizov án) 

Příměstský tábor bude realizován v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou, přímo 
v centru pro rodiče s dětmi Kopretina a na území mikroregionu Žďárska při výletu. Délka 
projektu bude maximálně 5 dní. 

6. Personální zajišt ění (všechny zapojené osoby včetně APK, domovníků, 
bezpečnostních dobrovolníků apod.) 

Příměstský tábor bude zajištěn 3 pracovnicemi prorodinných služeb, které mají pověření 
OSPOD, dále 1 pomocná síla na zabezpečení stravy a úklidu. V rámci specifických potřeb 



 

dětí a kolektivu bude s dětmi pracovat psycholog a speciální pedagog v časové dotaci 10 
hodin.  

Po zkušenostech z loňského roku bude využito pomoci dobrovolníků a Asistentů prevence 
kriminality při doprovodech po městě, na výletu. 

7. Provázanost s dalšími aktivitami a p ředkládanými nebo realizovanými 
projekty vč. toho, zda je projekt součástí komplexního přístupu řešení 
bezpečnostního problému 

V rizikové lokalitě je od roku 2013 realizován projekt APK, sedmým rokem zde pracuje 
sociální terénní pracovník. Děti mají k dispozici ve školním roce 2 nízkoprahová zařízení 
Esko a Ponorku. Od podzimu 2016 se realizuje program sociálního výcviku „Flash“, který je 
adekvátní probačnímu programu. Díky PMS se začal realizovat projekt „Na správnou cestu 
II“ a je možné využívat služeb adiktologická poradny. Příměstský tábor je další cílenou 
aktivitou, která má za úkol předcházet sociálně patologickým jevům dětí. 

8. Byl projekt realizován již v minulých letech-kol ikrát? Byl podpo řen z dotací 
MV-kolikrát? 

Projekt byl poprvé realizován v roce 2017 a byl podpořen dotací MV. 

9. Časový harmonogram realizace projektu 

leden-květen 2018 podání projektu, posouzení, rozhodnutí o dotaci 

červen 2018 administrativní příprava projektu 

červenec – srpen 2018 realizace projektu 

10. Detailní rozpis náklad ů projektu (tj. detailní rozpis a zdůvodnění jednotlivých 
oblastí podpory tj. ceny za jednotku a cenový kalkulační vzorec) U požadavku 
na tzv. „víceleté financování“ (dle čl. 18 Zásad) detailně rozepsat a zdůvodnit 
celkové náklady po jednotlivých letech, na které je žádáno (možno řešit vložením 
tabulky). 

Projekt bude realizován formou nákupu služby. 

11. Způsob vyhodnocení efektivity dopad ů projektu 

Počet podpořených dětí – nejméně 15 

Evaluační dotazník – pro vysílající organizace a OSPOD 

Evaluační dotazník pro rodiny dětí 

12. Komentá ř k udržitelnosti projektu 

Na základě zkušeností bychom rádi pokračovali v realizaci každoročně, bude-li zájem u 
cílové skupiny. Potřebnost projektu vidí i vysílající organizace ve spolupráci s OSPOD. 
Potřebnost vidíme i u dalších cílových skupin zejména ve věku 13 – 16 let. Zde by však byla 
lépe vyhovující forma pobytového táboru a zejména delší časový úsek. Chybí však zázemí 
a zejména realizátor s potřebnou akreditací.  



 

13. Komentá ř k výši spolufinancování projektu 

Celkové finanční náklady na tento projekt jsou plánované ve výši 80 000 Kč. Město se bude 
podílet částkou 31 000 Kč, což je 38,75%. Požadovaná dotace ve výši 49 000 Kč činí 
61,25%. 

14. Publicita projektu 

Informace o projektu budou umístěny na webových stránkách Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou http:// zdar.chariza.cz//, dále v regionálním tisku a informačním měsíčníku Žďárský 
zpravodaj, který je pro občany Žďáru nad Sázavou bezplatný s distribuuje se do všech 
domácností města. 

15. Fotodokumentace (nap ř. zákres kamerových bod ů, hřiště, tábor, apod.) lze 
také řešit samostatnou přílohou 

 

 



 

 

Plán prevence kriminality M ěsta Žďáru nad Sázavou na rok 
2018 

 

Plán prevence kriminality města vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města 
Žďáru nad Sázavou na období 2016-2020. Dále svými cíli naplňuje opatření Strategického 
plánu sociálního začleňování, Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu 

sociálních služeb. 

Cíl č. 1  
Snižování míry a závažnosti protiprávního jednání a  zvyšování pocitu bezpe čí občanů 
města 

 
Priority  

1.1. zaměřit se na snížení nápadu protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku, 
majetku a protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek na 
veřejnosti, 

1.2. udržení a další rozšiřování nástrojů situační a sociální prevence, 
1.3. pokračovat v pravidelných osvětových a preventivních programech a 

přednáškách pro školy a veřejnost, 
1.4. vytvářet podmínky pro práci s oběťmi a pachateli protiprávního jednání, 
1.5. omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích. 

 
Opatření 
-  využít pozici domovníka preventisty k naplňování priority 1.1. 
- zachovat, případně rozšířit činnost bezpečnostních asistentů  
- pokračovat v modernizaci stávajících kamerových bodů – aktuálně bod č. 6 a 10 v rámci 

MKDS 
- zpracovat plán obnovy MKDS do roku 2020 
- využití pozice asistentů prevence kriminality k naplňování priority 1.1. 
- podpora činnosti stávající poradny pro oběti trestných činů při PMS středisko Žďár nad 

Sázavou,  
- pokračování v přednáškové preventivní činnosti pro seniory v rámci Senior pointu, 

Family pointu a rodinných center, 
- využití dotačních titulů z oblasti situační prevence (forenzní značení kol a 

kompenzačních pomůcek), 
- zvýšit informovanost občanů o preventivních aktivitách a opatřeních prostřednictvím 

tisku (Žďárský zpravodaj) a umístěním informací na webových stránkách města, 

- vytvoření podmínek a služeb pro ohrožené skupiny obyvatel (přemístění AD pro muže, 
zřízení noclehárny, efektivní využívání opatření trestu obecně prospěšných prací pro 
město, zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin, využívání programu K centra s názvem 
3D, který bude poskytovat služby bezdomovcům závislým na alkoholu, a to od července 
2018) 



 

 
-  provádět pravidelné návštěvy osob bez domova v místech jejich aktuálního pobytu 

    
 Garant opat ření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subj ekty 

 
Cíl č. 2  
Snížení výskytu delikventní činnosti u d ětí a mladých dosp ělých, rodin ohrožených 
kriminálním chováním, komunit, nebo jejich ochrana  
 
Priorita 

2.1. snížit výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 
2.2. zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými rizikovým chováním člena 

rodiny, 
2.3. spolupráce s neziskovými organizacemi působícími ve městě, 
2.4. udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě, 
2.5. podpora terénní sociální práce v rizikové lokalitě zaměřené zejména na věkovou 

skupinu mladistvých, 
2.6. podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 
Opatření  

- využít možností dotačních programů MV, MPSV, ÚV, dotační programy města, 
- aktivní činnost Týmu pro mládež při PMS Žďár nad Sázavou, 
- využívání probačního programu pro mladistvé a podpora dlouhodobé návaznosti 

programu, 
- využití potenciálu pracovních skupin – pracovní skupina pro řešení sociálně-

patologických jevů, komise zdravotních, sociálních a prorodinných aktivit, pracovní 
skupiny komunitního plánu sociálních služeb, 

- pokračovat v preventivních akcích zaměřených na sociálně patologické jevy dětí a 
mládeže (kouření, požívání alkoholu, veřejný pořádek, záškoláctví…) ve vytipovaných 
lokalitách města, 

- využití dotačního titulu na zajištění příměstského tábora zaměřeného na prevenci 
kriminality dětí, 

- využití terénního programu pro děti a dospělé ve vyloučené lokalitě, 
- podpora programů primární prevence ve školách 
- podpora konání preventivních akcí neziskových organizací ve městě 
- aktivizace a propagace dobrovolnictví ve městě 

 
Garant opat ření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subj ekty 

 
Cíl č. 3 
Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminalit y 

 
Priorita 

3.1 zajistit efektivní spolupráci a podporovat činnost zainteresovaných subjektů ve městě  

Opatření 
- využívání a naplňování plánu prevence kriminality pro rok 2018,  



 

 
- zaměřit se na mapování rizikových míst,  
- zajistit součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany 

majetku a provádět preventivní aktivity zaměřené na podávání návykových látek 
nezletilým osobám na území města, 

- pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě, stanovení priorit činností 
v oblasti prevence kriminality, 

- pravidelná roční aktualizace plánu prevence kriminality včetně vyhodnocení naplnění 
plánu za předešlý rok, 

- vytvoření pracovní náplně manažera prevence kriminality, stanovení kompetenci manažera, 
pravidelné vzdělávání, 

- využití potenciálu pracovních skupin – pracovní skupina pro řešení sociálně-      
patologických jevů, komise zdravotních, sociálních a prorodinných aktivit a Týmu pro 
mládež, 

- získat odborníka v oboru dětské psychiatrie, rozšíření nabídky psychologické péče pro 
rodiny, děti a mládež, 

- aktualizace Koncepce města Žďáru nad Sázavou pro oblast závislostí do roku 2020, 
- vytvořit program prevence kriminality pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním 

postižením, 
- vytvoření webového portálu sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města, 
- využití Žďárského zpravodaje pro propagaci sociálních, zdravotních a prorodinných 

služeb města a pro informovanost občanů o plánovaných aktivitách. 
 

Garant opat ření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subj ekty 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 1. 2018 

Realizační tým: Dagmar Pálková, Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Kateřina Navrátilová, Ing. Petr 
Krábek 

 

Za město Žďár nad Sázavou: Ing. Josef Klement, místostarosta města 


