
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 20 
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: 23.3.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:   20/2017/MP/9 

 

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 2017 je předkládán projekt Obnova MKDS města 
Žďáru nad Sázavou. V Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR 
jsou  předkládány projekty Žďár nad Sázavou – Asistent prevence kriminality, Žďár nad Sázavou 
– Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek a Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR.  
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Č.j.: 20/2017/MP/9       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  14.3.2017  
 
                      
                                        
Zastupitelstvo města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Prevence kriminality města  –  materiál do Zastupitelstva města 
 
 
 

Na základě vyhlášených dotačních  programů „Program prevence kriminality Kraje Vysočina na 
rok 2017“  a „Program prevence kriminality na místní úrovni 2017“ vyhlášeného MV ČR, byly 
městskou policií zpracovány níže uvedené projekty.  
 

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

              
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, 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. 4 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.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 

- Celkové náklady na projekt .………………………..286 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 30%)…….……………………86 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…………... .…200 000 Kč 
 

Mimoprojektové finanční prostředky z jiných zdrojů  
 
Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 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. 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. 
 
 
 



 

2) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Asistent prevence kriminality“ 
 
 
Jedná se o projekt, který navazuje na již v minulosti realizované projekty Žďáru nad Sázavou 
„Asistent prevence kriminality“ a Projekt ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“  

 
            Cíle dílčího projektu 
 

- garance bezpečnosti a veřejného pořádku v sociálně vyloučené lokalitě(SVL) 
- snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání 

zejména v SVL 
- zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL 
- zajištění vymahatelnosti práva a prevence sousedských sporů, které zde PČR a MP obtížně 
řeší  

- změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené 
- vyhledávání osob v SVL ohrožených kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a 

spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem života 
- mediace vznikajících problémů již v jejich počátku zejména u cílové skupiny dětí ve věku 

do 14 let a mládeže do 18 let 
- prevence rasově motivovaných sporů 

 
Cenová kalkulace projektu  

 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...594 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (23%)….…………….….… 138 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………456 000 Kč 

 
Finanční krytí spoluúčasti města v projektu je již zahrnuto v rozpočtu MP na rok 2017. 
 
 

3) 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, které budou nově zřízeny. Aby bylo 
možné následně identifikovat označená kola strážníky MP a dále policisty Policie ČR, poskytne 
město Policii ČR policejní identifikační set v počtu dvou ks a obě složky budou proškoleny 
lektorem FIZ. 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 .….…………………...76 110 Kč 
- Fin. spoluúčast města (20%)….…………….….… 15 110 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………61 000 Kč 
 



 

4) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Příměstský tábor“¨  
 
Cílem projektu je podpora dětí ve věku 8-13 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 

 
 
 
Všechny projekty včetně plánu prevence kriminality byly projednány v Komisi prorodiných aktivit, 
sociální a zdravotní dne 11.1.2017.  Dále došlo k projednání v  Pracovní skupině pro řešení sociálně 
patologických jevů dne 23.1.2017, kdy všechny projekty jsou skupinou doporučeny k realizaci a 
plán prevence ke schválení.  Uvedené materiály byly schváleny Radou města na svém zasedání č. 
59 dne 30.1.2017.  
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. 
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titul, jméno a

dne 23.1.2017 plk. Mgr.

Pozn.: vedoucí místně příslušného územního odboru vnější služby Policie ČR
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OBNOVA MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLíŽECÍHO SYSTÉMU MĚSTA
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 - 2016 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 pře stupkových 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 Žd'ár 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, 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. 4 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. 4 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 2017
červen - červenec 2017
srpen - listopad 2017

- schválení projektu krajem Vysočina
- výběrové řízení na dodavatele a technický projekt
- realizace projektu



POPIS PROJEKTU

OBNOVA MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLíŽECÍHO
SYSTÉMU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Současný stav MKDS

Město Žd'ár 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 a v roce 2016 byl za přispění programu prevence kriminality plně digitalizován
kamerový bod č. 3.

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 pře stupkové 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 LidI
- 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 vyuzlvan 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 zprostředků 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 pro školeni
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 ří!lení 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.

ObnovaMKDS

V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové
kamery jsou umístěny na kamerových bodech č. 1, 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 dob,ě již zcela nevyhovuje kvalita obrazu
z kamerového bodu Č. 4 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.

Cenová kalkulace projektu

Celkové náklady na projekt dosahují výše 286 000 Kč, finanční spoluúčast města v tomto
projektu je stanovena na 30 % tj. 86 000 Kč.

Celkové náklady na projekt 286 000 Kč
Fin. spoluúčast města 30%) 86000 Kč
Účelová dotace 200000 Kč

Mimoprojektové finanční prostředky z jiných zdrojů

Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 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. 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. Ma t' Kunc
manažer .ektu

http://www.zdarns.cz/mp.


Stávající
kamerový
bod č.16

Stávající
kamera č. 4

Stávající
kamera č. 5

Stávající
kamera č. 3

Stávající
kamera č. 7

Stávající
kamera č. 6

Stávající
kamera č. 2

Stávající
kamera č. 1

Stávající
kamera č. 9

Plánek rozmístění stávajících kamer MKDS

Stávající kam. bod
č. 14 - křižovatka
Bezruč. x Purk.

Stávající kamera
č.15

Stávající
kamera č. 13

Stávající
kamera č.l0

Stávající
kamera č. 12

Pracoviště MP

Stávající kamera
č. 8

Stávající
kamera č. 11

Pracoviště 00
PČR
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Kraj vysocana
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor iníorrnatiky
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Stanovisko odboru informatiky k projektu MKDS města Žd'áru nad Sázavou.

Na základě předložené projektové žádosti odbor informatiky konstatuje, že projekt MKDS města
Žďár nad Sázavou je v souladu s IT strategií kraje, MKDS je již připojen prostřednictvím sítě
ROWANet na lOS PČR v Jihlavě,

S návrhem projektu souhlasíme,

V Jihlavě dne 22,1,2017

Ing. Petr Pavlinec
vedoucí odboru informatiky
el. podepsáno

tel.: 564 602 348, fax: 564 602 432, e-mail: posta@kr-vysocina,cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s" č,ú.: 4050005000/6800

http://www.kr-vysocina.cz
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MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

II.
Seznam projektů

(podle stanovenýcr priorit)

Priorita

10.

31000

_~~Ó!~~N_I
.. E.D~. I
A-:':'- N.;·

. .

Název projektt.t
..

.

1.

I
2.

.

3.
.

.4.

5.

~.

7.'

8.
:

9.

Žďár nad Sázavou - Asistent prevence kriminality

49000

594000 138000 456000

Žďár nad Sázavou - Forenzní značení kol a
kompenzačních pomůcek

15110 6100076110

Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor
80000

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Suma . . I···· 'I 750110.ook 1fM.11nnn: :::5ť)6()[)Q,OO
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MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

III.
In fo r m a c e

o identifikaci osob
(podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)

1~Osoby 1edna}fcijménem Právnické osobY. ~detVmf _~ jako _statUtámí ~IÍ-'"
nebo jednaJf na .Iadě uditené plné moci (fyzickéosoQy .(ectntYlcf z~ O_bec):· .' ~c z
Mor. Zdeněk Navrátil - starosta města, statutární orgán
Ing. Josef Klement - místostarosta města, statutární orgán

2~'~;,y nId1~nm &d_1 o dotaci ~ i'Wli ~.u (l:1!11lY~fizo~é·.d~, ~"
rt"~.,._,:.i!«lem' ~datetpodft. V pffp.adě větiftlo pOčtu sUl:ljeld4tz..retttJ!illQohou): ,

-c, ,..~ '\,
Příloha

~~Ob.~ ~~ .. iadafel8Il\ o~ ~~_ Váab\l-., zJehp. ~.,",
.BM Y9d6l8čné ,Clnnostlprospěch, který se IIšf ad ~u~ ~ by byt Z1skán mezi
".dsljml osóbaini v běiných obChodnfch ~ _ stejr.íých neb~ podobných , .;
pqch.ftfnek:(Právniclcé ~by, s nimiž má Ž8?8tel ~ citou,h®obé I«:i~. VpI'Ipadě větifho počtu ~.;;,
1%ai'eilt-pfllOhou)! , ; ..'

titul, jméno a příjmení, funkce:

V Ždáru nad Sázavou dne 2~.•ledna .20~~ , M9~~-crosta

r.~ĚSTOZDr'Jl Nr-O~A7J.?:: podpis a razítko
Žižkova '2.27/1 ", v<D žĎAR i'IAD sAv\VOU statutarmho zastupce zadatele

PSČ 59'131

I
I

Program prevence kriminality - 2017
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Informace o identifikaci osob

Oddíl III formuláře žádosti P2 - 2017

příloha k odstavci 2 (firmy zřizované žadatelem, případně kde má žadatel podíl)

1.IČ.:25560778 M.O.S. s.r.o. 100%
2. 71001565 Mateřská škola 100%
3. 72053682 Kultura Žďár, p.o. 100%
4. 72052414 Activ-středisko volného času p.o. 100%
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 města a obcí ČR 0,04%
12. 43383513 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 1,25%
13. 64259773 Lesní družstvo obcí Přibyslavsko 6/710
14. 60749105 SATT a.s. 61,7%
15. 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1.05%
16. 70963452 České dědictví UNESCO 8,34%

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. ledna 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil

star'~L

/. ... ..
1\1ESTC lDM1- NAD SAV>'VOU

CD . ._ ?ižkova 227 / 1
ZDAR Nl'.o SAZJ.\VOU

PSČ 59131



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

příloha Č. 3

\!D~
l®\!D\!D

•••• ~~\!D.ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

efektivity dop~dlÍv letech -lok realizace projektu se

ISPROFIN-EDS financování programů pořízení
a reprodukce majetku

* pokud neni v době předloženi žádosti znám, napište do této kolonky žadatele.

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017
- 1 -



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

I" .... :!nákl~~~na p~9jekt "j

III.

138000 pgť:;;" 1-__59_:-30,--f2030
594000

138000

°

Rozpis položek

IMzC!ové náklady na 2 APK /12 měsíců

Mentor DPP 12 měsíců, 180 hodin, 250 Kč

kód 5032, 5024 5011,5031

5021

540000

45000 36000

výstroj: oděv, obuv 2 APK 5134 6000 o
"f'utréuII' materiál, čistící prostredky

ICelkem I

5139 3000

594000

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016
- 2 -

o

, 456000
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IV.
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MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

6. Personá'lní za]iištěníif ........ i j'j' ." i" J~ ,Ii. ~ i,

Osvědčení asistenti nám zůstavají věrní, mentorka rovněž.
,.

7. Pl'óvázanost ~.fdalší"'i akt.Vitami a př.dklád~nýmii~eb~·\iire a proj,k
zda ie proíekt součástí komplexního přístupu řešení betoečnostního problému.
Jedním z opatření, která se v SVL reralizují je tento projekt. Dalšími prevntivními aktivitami je sociá
Iní terénní služba, realizovaná Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou. Charita zde realizu
UeSociálně aktivizační službu. Děti a mládež mohou využívat služby nízkoprahového zařízení Den
ního centra. Dále je pravidelně dětmi a mládeží využíváno nízkoprahové zařízení Ponorka, která je
zřizována Charitou. O prázdninách bychom rádi nabídli možnost ztrávit volný čas smysluplně v
Iplánovaném příměstkém táboře.
S.Bvl proiekt realizován iiž v minulÝch letech-kolikrát? Bvl podpořen z dotací MV7kolikrát?
Projekt je realizován od září 2013 do srpna 2014 s podporou MV. Od září 2014 - říjen 2015 jsme
byli v projektu ESF OPll Asistent prevence kriminality II. na listopad a prosinec nám byla poskyt
nuta dotace z MV a stejně tak v roce 2016.

9. CasovÝ barmonoQra'm realizaceiprojektu
.....

ci .!tí~" i;';.

Po celý kalendářní rok 2017.

1O. ~etaiď:í POIOžkov~'rozpočet (tj.;,detailní rozpis jed~~tlivý~h položek v tabulce tj'l~r zel'íl'
jednotku a'cenový+kalkt!:lIačnf Mzoreó3i~u MKDS nemusí být Cletailn;í rozPičetf '%1;

superhrubá mzdapro dva APK po celý rok 2017 tj. dle půměrných_propočtů
1 měsíc 22 500 Kč x 2 APK x 12 měsíců 540 000 Kč
mentor DPP na 12 měsíců, počet hodin 180, odměna za 1 hodinu 250 Kč x 180 hodin 45 000 Kč
Výstroj 2 APK 3000 Kč/1 APK x 2 celkem 6 000 Kč
ostatní náklady ve výši celkem 3 000 Kč ( prášky na praní, čistící a toaletní potřeby pro stávající
kanceláQ_
Dále bude během roku vynaložena zatím blíže neurčitelná částka na vybavení nové kanceláře,
která je v současné době ve stavu vyřizování potřebných povolení.

11. ,apůsoll,.vvhodnocení efektivi_ty Clopááů prole.ktuJ!b +lg, ;;Mllr; . iďill/!!li i I!;I!:· (JI101;;1; .iii!,IIZfih é

Data k vyhodnocení efektivity projektu budou čerpána z denních zápisů asistentů, která jsou jed
nou týdně zasílána mentroce. Ke zjištění údajů o výjezdech do předem stanovených míst bude
využit interní systém událostí městské policie AMIS.

12. Komentář k udržitelnosti projektu
Jedním z nástrojů prevence kriminality se projekt Asistent p_revence kriminality jeví jako účinný.
V roce 2016 Město Žďár n/S využilo nabídky Úřadu práce a v rámci podpory zaměstnanosti osob
z SVL byly řady asitentů rozšířeny o 2 zaměstnance. V rámci Koordinovaného přístupu je plánová
na podpora nových asistentů na další 3 roky. Také je podpora APK zahrnuta v několika strategie
kých dokumentech, které vznikly na základě analýz potřebnosti řešit smysluplně stávající situaci
v SVL.

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

13~.Komen,tářk vjil~polllfinancQ~jní proíektu j'j1ři .;illll1; iii!lllr 311:1111;\ .:i'iiiílmc: ;;!jl
Objem finančních prostředků nelze opět v letošním roce plně odhadnout. Stávající zázemí pro
APK je již nevyhovující, je malé. Proto bylo v závěru roku 2016 vytipováno nové zázemí, které za
tím nesplňuje podmínky pro provoz.
Objem financí vychází z nákladů předešlého roku. Požadovaná dotace ve výši 456 000
76,77%. Spoluúčast ve výši 138000 Kč činí 23,23% z celkové částky 594 000 Kč.

14. Publicita projektu JiL
iiict; '\i' W·.

Publicita projektu je zajišťována jednak příkladným _QIněnímúkolů samostatnými asistenty, jednak
Ipříspěvky do měsíčníku města "Žďárský zpravodaj." Dále je pravidelně informována široká veřej
nost v tisku a televizi. O projektu také informujeme na různých setkáních s občany města, či odbor
nou veřejností.

15. Fotodo.kumentace(např. zákres kamerových bodů, hřiště, tábor, apod~).Lze.,také řeší!
sawostatng,u přílohou ilij ti 'ti ':lllii i II. .·lilil!li[!t·ii'· ii!t,liirl~·:. iiiiirl!l.
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část C2

ČESTNÉ PROHLÁŠENí

pro realizaci projektu Asistent prevence kriminality na rok
2017

Město Žďár nad Sázavou bylo V letech 2013 - 2016 realizátorem projektu Asistent prevence

kriminality (APK) za dotační podpory z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra

při dodržování Povinných náležitosti projektu Asistent prevence kriminality (nyní část

C1).

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že město ŽĎÁR NAD sÁZAvou, jako žadatel o

realizaci projektu APK z Programu prevence kriminality na rok MV 2017, bude i nadále plnit

Povinné náležitosti projektu Asistent prevence kriminality tak, jak jsou obsaženy příloze

Č. C.1

titul, jméno a příjmení, funkce:

v Žďáře nad Sázavou dne 25. 1. 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta

f\1ĚSTO ?ĎÁJ't NAD SAV.VOl:!,/e'//~< l
CD ~ ~ižkova 227 /1 /' podpis a razítko ~

ŽDAR i\]AD SAZf\VOLY t t t' 'h ' t W d t IPSČ 591 31 ( S a u arm o zas upce za a e e
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MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

příloha Č. 3

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Formulář dílčího projektu
I.

Pofadové číslo - dl riorit žadatele 12

Název proj~ktu (uveďte VŽd; ve formátu ..~ázev ~sta ~DSO neb~ kraje)'- náze;~rOjekt\n %y:Ji

. ", Ÿ IF

Typ projektl.li.(vybectt ze s';znamu) I situační prevence ... 1

nálťup služby
(dle čl. 9, odst.S
,~~ad 20t7)

Žďár nad Sázavou - Forenzní značení, kol a kompenzačních pomůcek

Dodavatel pf(>jektu" 'E E 1Město Žďár nad Sázavou

Adresa lil/ i"~lb IŽižkova 227/1,59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Telefon I 5666881111Fax 1566621012 E-mail Imeu@zdarns.cz

Osoba zodpovědná za projekt (tiM, jméno a pfíjmení) Dagmar Pálková

Telefon 1 6038835231F'ax 1566623529 E-mail Iprevence@mp.zdarns.cz

Pal'f,~ipuJíc:;it$ubjel<~ Ii,:;. IPolicie ČR; Identification Technology s.r.o.; Charitní ošetrovatelská služba domácí

péče; Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s; ZŠ Komenského 6 Žďár nad Sázavou

II.
Soulad s prioritami Strategie prevtnce kriminali~ v ČR na léta 2016 až 2020
Priorita i~15. Nové hrozby a přístupy 1"'1
Priorita !1 1"'1
Cíl projektu; soulad se strafegick~Q1i cíli §trateg.i~.preveQce kriminaltty v CR na léta 2016 až 2J.J.20 :\;1 ";11>

CUér~io: ;1;11.27Strategie; č.1 Snižování míry a závažnosti TČ a zvyšování pocitu bezpečí občanů (strategie města)

CHová skupina (podle Strategie), pokud je cílová skupina jiná, uveďte ji do buňky vedle nabídky. ' ..
f) Oběti trestných činO (i oběti pctenciální) 1 ... 1 Občané majitelé kol, pomůcek

ANOTACE (stručný popis projektu) .•.... i:

Město Ždár nad Sázavou reaguje projektem na požadavky občanů města, kte" mají zájem o ochranu svého majetku a to jednak
jízdních kol, jednak kompenzačních pomůcek občanů se zdravotním postižením. Pfedměty budou díky forenznímu identifikačnímu
značeni chráněny tzv. syntetickou DNA. Pfedměty budou zároveň vybaveny samolepkami s upozorněním "Městská policie Žďár
Sázavou - chráněno DNA", Kola a pomůcky budou vyfotografovány a detailně popsány do registračních formulárů. Následně dojde
k zaevidování do registru Městské policie Zdár nad Sázavou a také do Národního registru REFIZ, které budou nově zrízeny.
Aby bylo možné následně identifikovat označená kola strážníky MP a dále policisty Policie CR, poskytne město Policii CR policejni
identifikační set v počtu dvou ks a obě složky budou proškoleny lektorem FIZ
Označené pfedměty forenzním identifikačním značením a jejich podrobná evidence v obou registrech pomohou odradit pachatele,
kterí by chtěli zcizit uvedené predměty, nebo je usvědčit ze spáchání trestného činu, prípadně omezit prodej odcizených pfedmětů
tretím osobám. V neposlední radě bude možné rychlejší navráceni zcizenébo predmětu původnímu majiteli.

Udržitélnostcprojektu.(v letech), pókud s udržitelností nepočítáte; napište důvod.
2016 + 2 1 ... 1
Měfeni efektivi~ dopadů projektu.{uveďte minimálně 2 konkrétní kritéria/indikátory) •
Označení 200 jízdních kol a 50 ks kompenzačních pomůcek
Zpětná vazba účastníků prolektu formou dotazníku
Vy_hodnoceníúčasti na projektu z evidence jízdních kol

Měfení efektivi~ d~padů p~~jekt~ .(uve~ délkl.l.;!ledová!li efektM~ d~p~dů V ~rtech - rok reali~ace projektq se
nepočítá)." ;{~ "lit" ';li" li' .(!. ,i' V ·V i 'V

2018,2019

financování programů pořízení
a reprodukce majetkuISPROFIN-EDS

• pokud není v době předloženi žádosti znám, napište do této kolonky žadatele.

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017
- 1 -
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MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

III.

Rozpis položek

Forenzní značící sada velká(kola+pomucky 250 ks) 4 ks

~cil, ...'!ky ·1. C.elkem ilit
~~OIŮ)I"VU r

5139 23960 23000

5137 15000 15000

5137 9000 9000

5169 6250 6000

5169 3750 3000

5169 250 O

5169 2000 2000

5169 3000 3000

5169 O O

5169 O O

5137 3000 O

5137 3000 O

5137 1400 O

5137 5500 O

Policejní identifikační set 5 ks

Mikroskop digitální 1ks

IVarovná nálepka interiérová 250 ks

!Varovná nálepka exteriérová 250 ks

IVarovná nálepka kulatá 50 ks pro vozíky navíc

Metodika značení 5 ks

Místní registr

Národní registr REFIZ

školení forenzního identifikačního značení

Pfíprava a tisk informativních letáku

Roll UP 1 ks

Stojan na jízdní kola 2 ks

IFotoaparát s pfíslušenstvím (karta, obal)

76110 61000

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016
- 2 -



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

IV.

Cílovou skupinou jsou majitelé jízdních kol starší 15 let, u kompenzačních pomůcek navíc org_ani
zace zabývající se zapůjčováním těchto pomůcek.
O možnosti forenzního značení se občané dovědí prostřednictvím místního tisku, u prodejců kol,
Iprostřednictvím informativních letáčků.

5. Působnost (réalizace) projektu (tj; kděibudlreaH~ován) ii "i;j;ii "IIJi!!i' ;1,;;:1 li i@',

Místem realizace projektu bude pracoviště Městské policie Zďár nad Sázavou, kde se budou zna
čit zejména jízdní kola. Kompenzační pomůcky budou značeny po telefonické dohodě v místě
bydliště majitele vozíku. Další značící místo pro kola bude operativně domluveno s osadními
výbory, pokud bude zájem více než 5 občanů příslušné obce, která je pod správou Města Žďáru
nad Sázavou.
6. Personální zaiištění i rIlJYi .Ir
Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek budou provádět preventisté Městské policie

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017
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, -
Přednášky pro občany budou spojeny s charitativní cykloakcí Na kole dětem Žďárskými vrchy.
Informace o projektu budou zveřejněny prostřednictvím kabelové a regionální televize. Dále bude
vyzžit reklamní Roll Up při prezentaci městské 'Policie na preventivních a kulturních akcích, pořá
daných ve spolupráci s jednotlivými odbory Města Žďáru nad Sázavou.

~6. Fotod~!'.'entaC'lc1"aPř. zitkres kamer0"i~1Ibodů, hřiště, tábor,~.). Lze~ešil ji

samostatnou prtlohou i 111; Ni!ikjill::i . XL ji .i: i. ;;;Xii /

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017
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příloha č. 3

• •••• ••••.$. o®®.
®®C;®!ii;w® •••••••••••••••••••

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

ISPROFIN-EDS financování programů pořízení
a reprodukce majetku

* pokud neni v době předloženi žádosti znám, napište do této kolonky žadatele.

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017
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III.

Forma poskvtt1lJtídotace ISPROFIN-EDS ~-,'_-+-E_-x_a_n_te _ _;,1E_x_:__pos_t:_ ,_' ,'_ ,-\-Ex_a_nt_e_--l.I....,....,_I.I --I
" ,~. < . ' I

Jiné nestátní f.inančnízdroje

Dotace na projekt od ji~éhO státního orgán~

o
o

Výše požadované dotace (zaoRfouhlit na celé tisíce dolů) 490004i! e .••. .. r

I Rozpis pol

Položka
.,.

"
kódpoložk~ Celkem

.
oža
rouhlit

á dotace
celé tisfce dolů)

Prlměstský tábor - nákup služby 5169 80000 49000

Celkem J 80000

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016
- 2 -
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IV.
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Á MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

I I
ŽĎÁRNADSAlAVOU ŽILKOVA 227/1,591 31 ŽĎÁR NAD SAzAvou

Plán prevence kriminality Města Žd'áru nad Sázavou na rok
2017

Plán prevence kriminality města vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města
Žďáru nad Sázavou. 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 bezpečí občanů
města

Priority
zaměřit se na snížení nápadu protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku, majetku
a protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek na veřejnosti,
udržet a dále rozšiřovat nástroje situační a sociální prevence,
pokračovat v pravidelných osvětových a preventivních programech a přednáškách pro
školy a veřejnost,
vytvářet podmínky pro práci s oběťmi a pachateli protiprávního jednání,
řešit omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích.

Opatření
pokračovat v modernizaci stávajících kamerových bodů - aktuálně bod Č. 4 a 5 v rámci
MKDS,
využít dotační programy k udržení stávajícího počtu asistentů prevence kriminality (4
zaměstnanci)v rizikové lokalitě s cílem zajištění vyššího bezpečí v lokalitě,
podporovat činnost stávající poradny pro oběti trestných činů při PMS středisko Žďár
nad Sázavou,
pokračovat v přednáškové preventivní činnosti pro seniory v rámci Senior pointu, Family
pointu a rodinných center,
využít dotační tituly 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,
novelizovat vyhlášku o veřejném pořádku,

vytvořit podmínky a služby pro ohrožené skupiny obyvatel (přemístění AD pro muže, zřízení
noclehárny, efektivní využívání opatření trestu obecně prospěšných prací pro město,
zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin).

Garant opatření: Město Žd'ár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty
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I I
iĎÁR NADSÁZAVOU ŽiŽKOVA 227/1 , 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAvou

Cíl č. 2
Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených
kriminálním chováním, komunit, nebo jejich ochrana

Priorita
snížit výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže,
zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými rizikovým chováním člena rodiny,
spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími ve městě,
udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě,
podporovat terénní sociální práce v rizikové lokalitě zaměřené zejména na věkovou
skupinu mladistvých,
podporovat rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Opatření
využít možností dotačních programů MV, MPSV, ÚV, dotační programy města,
využít aktivní činnost Týmu pro mládež při PMS Žďár nad Sázavou,
využít program sociálního výcviku "Flash",
využít potenciál pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů, komise
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a pracovních skupin 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,
využít dotačních titulů na zajištění příměstského tábora zaměřeného na prevenci
kriminality dětí.

Garant opatření: Město Žd'ár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty

Cíl č. 3
Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality

Priorita
zajistit efektivní spolupráci a činnost zainteresovaných subjektů ve městě.

Opatření
využívat a naplňovat plán prevence kriminality pro rok 2017 v činnosti zainteresovaných
subjektů,
vytvořit mapu rizikových míst,
zajistit součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany
majetku a preventivních aktivitách zaměřených na podávání návykových látek nezletilým
osobám na území města,
pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě, stanovit priority činností prevence
kriminality,
zajistit pravidelnou roční aktualizaci plánu prevence kriminality včetně vyhodnocení
naplnění plánu za předešlý rok,
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vytvořit pracovní náplň manažera prevence kriminality, stanovit jeho kompetence a jeho
pravidelné vzdělávání,
využít potenciál pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů, komise
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a Týmu pro mládež,
podporovat zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež (zajištění psychiatrické a
psychologické péče pro děti a mládež, podpora činnosti školních poradenských pracovišť)
schválit koncepci města v oblasti prevence závislostí,
vytvořit program prevence kriminality pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním
postižen ím.

Garant opatření: Město Žd'ár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 1. 2017

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

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


