
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 8                                               
Materiál bez osobních údaj ů 

 

 DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO:  112/2019/MP 

 

NÁZEV: 
Plán prevence kriminality 

 

ANOTACE: 
 
V rámci prevence kriminality města je nutné schválit Plán prevence kriminality města Žďáru 
nad Sázavou na rok 2019. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na 
rok 2019. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Č.j.:112 /2019/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  4.2.2019  
 
                      
                                        
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Plán prevence kriminality  –  materiál do Rady  města 
 
 
 

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 2019. (viz. 
příloha). 
 
Plán prevence kriminality byl projednán v  Pracovní skupině pro řešení sociálně patologických jevů 
dne 17.1.2019, komise jej doporučuje schválit.   
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. 
 



 
 
 

 

Plán prevence kriminality M ěsta Žďáru nad Sázavou na rok 2019 

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  
- 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)  
- zvyšovat 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) 

- podpora programu K centra s názvem Káčko3D, který poskytuje služby bezdomovcům 
závislým na alkoholu 

-  provádět pravidelné návštěvy osob bez domova v místech jejich aktuálního pobytu 
- navýšit aktivity v oblasti prevence a řešení obtíží c ve spojení s kriminalitou oblasti 

digitálních médií (kyberšikana, kyberstalking, kybregrooming, rizika sociálních sítí, finanční 
rizika…) 

 
 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, 
2.7. podpora bydlení pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením mimo SVL 

 
Opatření  

- využít možností dotačních programů MV, MPSV, IROP, Státní fond rozvoje bydlení, ÚV, 
dotační programy města, dotační tituly Kraje Vysočina a spolupráce v rámci projektu 
MAPII 

- aktivní činnost Týmu pro mládež při PMS Žďár nad Sázavou, 
- využívání programu sociálního výcviku FLASH Kolpingova díla České republiky z.s. 

mladistvými 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 a aktivitách 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 s možností krátkého pobytu dětí, 
zaměřeného na prevenci kriminality, pokud bude možné zajistit realizátora 

- využití terénního programu pro děti a dospělé ve vyloučené lokalitě, 
- podpora programů primární prevence ve školách 
- zafinancování psychologů/speciálních pedagogů ve školách městem, ne z projektů na 

dobu určitou 
- 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 kompetencí 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, 
- pravidelná aktualizace 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 17. 1. 2019 

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


