
strana 4  Partnerství 2007 3/2007

Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

Zastupitelé města Prostějova budou na 
svém zasedání dne 20. února mimo jiné 
projednávat Program prevence kriminality 
ve městě Prostějově – Partnerství 2007. 

Během pěti let se v Prostějově  
realizovalo 45 projektů  

prevence kriminality  
za téměř 12 milionů korun 

Město Prostějov se do programu pre-
vence kriminality na místní úrovni popr-
vé zapojilo v roce 2001. Během pěti let 
se v našem městě realizovalo celkem 45 
dílčích projektů prevence kriminality 
o celkových nákladech téměř 12 milionů 
korun. První projekty prevence krimina-
lity realizovalo město Prostějov vlastním 
finančním krytím již v předchozích letech. 
Za nejvýznamnější projekt z tohoto období 
považujeme I. etapu městského kamerové-
ho dohlížecího systému (dále jen MKDS), 
která byla realizována v roce 2000 nákla-
dem 750 000 Kč.

Do programu PARTNERSTVÍ se město 
Prostějov zapojilo poprvé v roce 2005.

Ke zkvalitnění preventivních aktivit při-
spěla i komise prevence kriminality, kterou 
v roce 2003 jako svůj poradní orgán zřídi-
la Rada města Prostějova. V komisi jsou 
zástupci všech významných institucí podí-
lejících se na boji proti kriminalitě, včetně 
nestátních organizací. Komise se podílela 
zejména na vytvoření Systému primární 
prevence ve městě Prostějově, zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, přípravě 
Komplexního součinnostního programu 

pro rok 2004 a programu PARTNERSTVÍ 
na roky 2005 - 2007.

Zejména v oblasti poskytování informa-
cí široké veřejnosti a přednáškové činnosti 
se na preventivních aktivitách ve městě 
podílí skupina prevence kriminality při 
Městské policii Prostějov. Ta spolu s pre-
ventivně-informačním střediskem Policie 
ČR Prostějov zajišťuje činnost Informač-
ního střediska prevence. Ze strany městské 
policie jsou pro zajištění činnosti střediska 
uvolněni dva strážníci na plný úvazek.

Přes veškerou snahu je stav kriminality 
dle statistik Policie ČR Prostějov i v letoš-
ním roce vysoký, a to zejména na úseku 
násilné trestné činnosti (viz Analýza bez-
pečnosti a veřejného pořádku za rok 2006 
– Okresní ředitelství Policie ČR Prostě-
jov). 

Ke zjednodušení vzájemné  
komunikace mezi policisty  

a strážníky přispělo propojení 
realizované v roce 2003

Stav veřejného pořádku a stav krimina-
lity v našem městě je i předmětem dotazů 
a připomínek na besedách představitelů 
města s občany. V této souvislosti je třeba 
konstatovat, že  přes značný nápad trestné 
činnosti je objasněnost v našem teritoriu  
díky dobré práci Policie ČR a městské 
policie, která denně s PČR spolupracuje, 
ale i dalších subjektů, které působí v rám-
ci primární prevence, na dobré úrovni. Ke 
zjednodušení vzájemné komunikace PČR 
a MP přispělo i propojení realizované 
v roce 2003 (včetně pracoviště pro vyhod-
nocení MKDS pro PČR). 

Po konzultacích s Policií České republi-

ky, Okresním ředitelstvím Prostějov (dále 
jen P ČR OŘ Prostějov) a dalšími subjek-
ty jsme přesvědčeni, že je nutné podpořit 
projekty prevence kriminality, systematic-
ky je připravovat, realizovat a vyhodnoco-
vat.

V rámci boje proti kriminalitě byly 
stanoveny priority a úkoly, na kterých se 
budou jednotlivé subjekty podílet, neboť 
prevence kriminality není jen úkolem 
města, ale i dalších subjektů. 

Při vypracování projektu Partnerství 
2007 jsme vycházeli z provedené analýzy 
kriminality Policie ČR, ze statistických 
ukazatelů Městské policie Prostějov (Ana-
lýza veřejného pořádku v Prostějově za 
rok 2006 byla zveřejněna v prvním letoš-
ním čísle Radničních listů na straně 2), ale 
i z provedeného sociologického průzkumu 
zaměřeného na vnímání pocitu bezpečnos-
ti občanů, který navázal na průzkum rea-
lizovaný v roce 2001. Jednotlivé obecné 
cíle lze specifikovat následovně:

- bezpečnost v ulicích - situační preven-
ce,

- podpora činnosti informačního středis-
ka prevence,

- kvalitní a objektivní informování 
veřejnosti,

- podpora volnočasových aktivit,
- bezpečnost silničního provozu,
- systematická a trvalá spolupráce Měst-

ské policie a Policie ČR.

Výhodnou našeho města je poměrně 
hustá síť odborných pracovišť, která pořá-
dají celou řadu akcí pro děti a mládež, ale 
i pro sociální a etnické skupiny. Pozitivem 
v ovlivňování situace v našem městě je 
dobrá spolupráce orgánů města s jednotli-
vými subjekty.

Program prevence kriminality v Prostějově 
– Partnerství 2007

plk. JUDr. Zdeněk Riedinger,
ředitel OŘ PČR Prostějov 

Kriminogenní faktory 

Kriminogenní faktory v Prostějově lze rozdělit do následujících skupin: 
- kriminogenní faktory v oblasti sociální
- kriminogenní faktory v oblasti ekonomické
- kriminogenní faktory v oblasti právní
- kriminogenní faktory v oblasti viktimologické 

Pachatelé trestné činnosti 

- Podíl pachatelů z řad recidivistů je stále přes 40 procent.
- Nepatrně se zvýšil počet pachatelů z řad dětí do 15 let.
- Podíl mládeže ve věku nad 15 let má mírně vzrůstající tendenci, nejčastěji se dopouš-

tějí majetkové trestné činnosti (vykrádání aut, vloupání do objektů), poté ublížení na 
zdraví a loupeží.

Oběti trestné činnosti 

- Senioři jsou stále častějšími oběťmi u podvodných jednání spojených s krádežemi 
peněz v bytech. 

- U pouličních loupeží, zejména ve večerních a nočních hodinách, pak osoby zjevně 
podnapilé. 

- Mírně se zvýšil počet žen okradených při nákupech ve velkých obchodních centrech.
- Pachatelé na teritoriu okresu Prostějov se nejčastěji dopouštějí majetkové trestné 

činnosti, ať už jde o vykrádání nezajištěných vozidel, vloupání do vozidel a různých 
objektů, a dále se dopouštějí násilné trestné činnosti, zejména ublížení na zdraví a lou-
peží. 

Přestupky 

- V hodnoceném období roku 2006 bylo v rámci všech služeb Okresního ředitelství 
Policie České republiky Prostějov oznámeno a zjištěno celkem 14 933 přestupků, což je 
oproti roku 2005 o 5 179 méně. 

- Z tohoto množství pak bylo 3 023 přestupků oznámeno a policií šetřeno a 11 910 
bylo policií vyhledáno a řešeno. 

	 2005	 2006	 procenta
Celkem zjištěno přestupků   2 858 2 755 - 3,6
na úseku veřejného pořádku 
- z toho oznámeno 2 564 2 534 - 1,17
- řešeno blokově 294 221 - 24,82
- částkou (Kč) 210 900 154 600 - 26,69

Zjištěno přestupků v dopravě 17 254 9 915 - 42,53
- z toho oznámeno 1 658 948 - 42,82
- řešeno blokově 15 596 8 967 - 42,5
- částkou (Kč) 8 147 500 5 126 950 - 37,07

- Pokud se týká pachatelů těchto protiprávních jednání a jejich obětí, není tato oblast 
statisticky sledována. 

- Analýzou materiálů na ZÚ v rámci Okresního ředitelství Policie České republi-
ky Prostějov a Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České repub-
liky Prostějov bylo zjištěno, že přestupkových jednání se dopouštějí osoby středního 
věku, mládež a dále osoby dobře situované, pro které finanční postih není trestem, a to 
zejména v oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (v této 
oblasti se však značným poklesem projevila změna silničního zákona). 

Majetková kriminalita  

-  Majetková kriminalita představuje svým rozsahem více než polovinu skutků z celko-
vého nápadu trestných činů. Tento stav je dlouhodobě stabilizovaný a nemění se. 

-  Více než polovinu zastupují krádeže prosté, kde je trvale nejvíce krádeží věcí z aut.
-  Následují krádeže aut, které vykazují oproti roku 2005 mírný nárůst. 
-  Téměř třetinu z majetkové kriminality tvoří krádeže vloupáním, nejčastěji do objektů 

sloužících k podnikání a do rodinných domů. 
    

	 2005	 2006	 procenta
Krádeže vloupáním  287 299 + 4,18
Krádeže prosté 715 740 + 3,49
Ostatní 185 150 - 18,91

Násilná kriminalita   

-  U násilné trestné činnosti v porovnání s rokem 2005 je v nápadu vykazován citelný 
pokles.

-  U loupeží převažují poškození, kteří vykazují známky opilosti – doba večerní a noční. 
-  Ostatní kategorie trestných činů zůstávají bez citelnějších posunů. 

Mravnostní kriminalita 

-  Mravnostní kriminalita je svým početním vyjádřením na nepatrné úrovni a lze zde 
konstatovat mírný pokles.

-  Většinou jsou zde zastoupeny pouze trestné činy znásilnění a pohlavního zneužívání. 

Korupce  

-  Korupční jednání nebylo oznámeno ani vyhledáno. 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

-  Na teritoriu Okresního ředitelství Policie České republiky Prostějov nebyla zazna-
menána kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy. 

Oblast veřejného pořádku 

-  Oblast veřejného pořádku lze hodnotit přibližně stejně jako v roce 2005. 
-  Nedošlo k žádnému porušení veřejného pořádku v souvislosti s různými shromáždě-

ními a sportovními utkáními. 
-  V rámci teritoria Okresního ředitelství Policie České republiky Prostějov nedošlo 

k diváckému násilí.
- Uliční kriminalita byla na úrovni roku 2005.

Prevence 

-  V oblasti preventivních aktivit proběhly v roce 2006 následující preventivní akce: 
Den se složkami Integrovaného záchranného systému, Projekt zdravého města Prostějo-
va, Ajaxův zápisník, turnaj v sálové kopané.

-  V rámci prevence je dobrá spolupráce s Městskou policií Prostějov – zejména při 
různých akcích a působením v poradenské místnosti. V roce 2006 se uskutečnilo celkem 
78 poradenských dnů a poradenskou místnost navštívilo 412 občanů. 

-  Občanům jsou k dispozici internetové stránky PČR OŘ Prostějov na adrese www.
mpprostejov.cz, na kterých je k nahlédnutí přehled svodných událostí. 

Analýza bezpečnosti a veřejného 
pořádku za rok 2006  

(Okresní ředitelství PČR Prostějov) 

Rozšíření městského kamerového 
dohlížecího systému a jeho záznamové-
ho zařízení 

celkové náklady:  1 500 000 Kč 
podíl města:  800 000 Kč
požadovaná dotace: 700 000 Kč

Bezpečné přechody 2 (panoramatický 
3D nátěr přechodů, reflexní zvýraznění  
40 kusů dopravních značek „Pozor pře-
chod pro chodce“) 

celkové náklady:  2 432 000 Kč
podíl města:  252 000 Kč
požadovaná dotace: 2 180 000 Kč

Pořádek a bezpečí pro všechny (poří-
zení didaktických pomůcek za účelem 
zvýšení bezpečnosti dětí v dopravě, osa-
mělých seniorů a snížení počtu přestupků 
na území města) 

celkové náklady:  92 000 Kč
podíl města:   20 000 Kč
požadovaná dotace: 72 000 Kč

Poradenská místnost pro oběti domá-
cího násilí při Policii České republiky, 
Okresním ředitelství Prostějov – III. etapa 

celkové náklady: 45 000 Kč
podíl města:  10 000 Kč
požadovaná dotace: 35 000 Kč

Letní dětský tábor pro děti vedené 
v evidenci oddělení sociální prevence 
a oddělení sociálně právní ochrany dětí 
odboru sociálních věcí  

celkové náklady: 140 000 Kč
podíl města:   72 000 Kč
požadovaná dotace:  68 000 Kč

Víkendové výlety pro děti vedené 
v evidenci oddělení sociální prevence 
a oddělení sociálně právní ochrany dětí 
odboru sociálních věcí  

celkové náklady: 40 000 Kč
podíl města:  22 000 Kč
požadovaná dotace:  18 000 Kč 

Jednotlivé projekty 
programu 

Partnerství 2007

Ředitel MP Prostějov, Bc. Jan Nagy 
obdržel dopis, v němž ředitelství ZŠ v Kos-
telci na Hané ocenilo práci strážníků, kon-
krétně skupiny prevence. V dopise se uvádí:

Vážený pane řediteli,
dne 17. ledna 2007 vaši zaměstnanci ze 

skupiny prevence – Jana Adámková a Fran-
tišek Horák – uskutečnili besedu pro žáky  
6. a 9. tříd (celkem pro 98 žáků).

Byla to akce velmi zdařilá a záslužná. 
Přála bych si, kdybyste jim za jejich práci  
a pěkný přístup k mladým lidem poděkoval.

Myslím si, že aktivita, kterou věnují mla-
dé generaci, je velmi důležitá a záslužná pro 
celou naši společnost a není jí nikdy dost.

Ještě jednou vám moc děkuji, že jste nám 
umožnil jejich účast v naší škole.

 Mgr. Jarmila Marcinová, 
 ředitelství ZŠ a MŠ Kostelec na Hané

Poděkování strážníkům

Město Prostějov
   přijímá do pracovního poměru

 uchazeče na místa	
strážník Městské policie Prostějov

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce stráž-
níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů  

v rámci přijímacího řízení
•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této práce
•  výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou
•  předložení strukturovaného životopisu
•  výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
• rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 
při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
svého strukturovaného životopisu na uvedenou adresu. Bližší informace lze získat na 
tel. 582 402 222 u zástupce ředitele.

Reflexní bezpečnostní vesty zakoupilo malým školákům město. Foto: Y. Kadlecová


