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1.

Sociálně demografická analýza

Městská Část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města, do roku 2001 používala název
Městská Část Praha - Horní Počernice, Správníobvod městské části ležíve východní části prahy na
ÚzemÍ, které zahrnuje původní historické obce Chvaly, Svépravice, Horní Počernice a čertousy,

Městská část Praha 20 sousedí s MČ Praha 14, Mč Praha ].9, Mč Praha 21.

Svou rozlohou 16,93 km2 patří mezi největší pražské městské části.

Poloha městské části Praha 20 v rámci HMP:



Počet obyvatel:

Počet nezaměstnaných:

Počet vyplacených dávek pomociv hmotné nouzi:

/ zdroj: MPSV/

PoČet obyvatel Městské Části Praha 20 vykazuje trvalý nárůst a po dalších etapách obytné výstavby
lze brzy oČekávat další výrazný růst. Vzhledem k blízkému umístění velkých nákupních, sportovních a
kulturních center na území MČ Praha 14 a částečně i MČ Praha 20 a sídlištní zástavbě, se Mč praha

20 potýká zejména s nápadem trestné činnosti v oblasti majetkových deliktů - zejména krádeže a

vykrádání vozidel, kapesních krádeží, krádeží v objektech a s vandalismem.

Rok 2oo7 2008 2009 2010 201,I 2012 201,3 201,4 201,5 201,6

Počet

obyvatel

1,4276 7457I 15016 15071, 15028 15061 ].5298 1,5281, ].5313 15118

/zdroj : Evidence obyvatel/

Rok 2009 201,o 201,7 2012 2o1,3 201,4 2015 20t6

Počet nezaměstnaných 41,8 475 387 4o2 73 606 499 461,

/ zdroj: MPSV/

Příspěvek na živobytí Doplatek na byd!ení Mimořádná okamžitá pomoc

2o1o 236 38 to4

2oI! 269 100 97

2ot2 41,1, 1,23 46

2oL3 1059 365 45

zot4 1,097 43o 38

2ot5 1,920 888 99



2.

lnstitucionál ní anaIýza

Na Území Městské Části Praha 20 spolupracují v rámci prevence kriminality následující instituce:

Městská policie

Městská policie hl. m. Prahy, OŘ Praha ].4, okrsek Horní Počernice, zvyšuje pocit bezpečí občanů již

svou Přítomností na ulicích. Kontro|uje dodržování rychlosti na místních komunikacích a v neposlední
řadě zabraňuje vandalismu a znečišťování veřejného prostranství. V rámci prevence kriminality se

ÚČastní besed a přednášek o této problematice na místních školách. Ve spolupráci s městskou částí
kontroluje místa, kde se zdržují osoby bez přístřeší.

Policie čR

Zástupce MO Policie Čn je členem Bezpečnostní rady MČ Praha 20. Dále jsou zástupci lvto pČR

v Pravidelném kontaktu se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a školství. V rámci prevence

kriminality se realizují přednášky a besedy o této problematice na místních školách, Mo policie čR
také Poskytuje analytická data týkající se trestné činnosti a pro potřeby programu prevence

kriminality MČ Praha 20 vyhotovuje analýzu trestné činnosti,

Městská část Praha 20 - Odbor sociální věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství úzce spolupracuje s MO PČR a městskou policií. pracovnice oSVš jsou

Členy Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové Rady m.č. Praha 20, která má v náplni
podporu aktivit pro prevenci kriminality, a dále jsou členy odborných pracovních skupin či projektů

organizacÍ, zabývajících se prevencí kriminality, Jedná se o aktivní zapojení pracovnice oSpoD do

lnterdisciplinárního týmu (dále jen,,lDT"), který metodicky spadá pod lntervenčnícentrum pro osoby
ohroŽené domácím násilím Centra sociálních služeb Praha, a dále zapojenívedoucí oSVŠ do projektu

Na správnou cestul ll Probační a mediačníslužby ČR, v rámciTýmu pro mládež praha 9.



Odbor sociálních věcí a školství má ve svém kolektivu psycholožku OSPOD, která ve spolupráci se

sociálními PracovnicemiOSPOD a kurátorkou pro mládež pracuje s dětmi, které jsou ohroženy
sociálním vylouČením. Na OSVŠ pracuje rovněž protidrogový koordinátor MČ praha 20, kteni se

ÚČastní pracovních schŮzek koordinátorů na území hl. m. Prahy a manažer prevence kriminality, který

se ÚČastní pracovních schŮzek preventistů kriminality na území hl. m. Prahy. V rámci komunitního
plánování sociálních služeb se koordinátor KPSS rovněž zaměřuje na zjišťování pocitu bezpečíobčanů.
Vedoucí odboru je zástupcem městské části pro řešení otázek romské menšiny jako romský

koordinátor a je Členem interdisciplinární skupiny na MHMP pro začleňování cizinců, Součástí oSVŠ je

oddělení peČovatelské služby, které je registrovaným poskytovatelem sociální služby, V rámci své

Činnosti dle potřeby zajišťuje m,j, rychlé informování seniorů o bezpečnostních problémech v
městské Části, např, přivýskytu nepoctivých domácích prodejců, přepadáváních seniorů, apod.

Městská část praha 20 - odbor kanceláře úřadu - referent pro krizové řízení

Pracovník, který má v pracovní náplnivýkon agendy krizového řízení, obrany státu, spolupracuje při

výkonu své funkce s HZS hl. m. Prahy a MHMP, Zpracovává podklady a realizuje Hospodářská

opatřenípři krizových stavech (HOPKS). V rámcisvé činnosti spolupracuje s městskými částmi,

Magistrátem hl. m. Prahy a složkami lZS v rámci problematiky krizového řízení. Je členem

bezpeČnostní rady městské části, pro kterou připravuje podklady. Připravuje dokumenty k jednání

bezpečnostní rady, krizového štábu, odborných skupin apod.

Školy na území městské části

V rámci prevence kriminality jsou partnery městské části všechny stupně škol. Zástupci jednotlivých

Škol jsou Členy komise školství Rady m. č. Praha 20, která se m.j. věnuje problematice prevence

kriminality na Úrovni škol. Všechny školy na území městské části úzce spolupracují v rámci prevence

sociálně Patologických jevŮ jak s manažerem prevence kriminality, protidrogovým koordinátorem,

tak i s kurátorem pro mládež, psycholožkou OSPOD a orgánem pro sociálně právní ochranu dětí.

VŠechny mimořádné události, které souvisí s bezpečností v městské části a prevencí kriminality jsou

školami neprodleně řešeny.



Dům dětí a mládeže

Na poli prevence kriminality pŮsobítaké Dům dětía mládeže, který zřizuje městská část. Jeho činnost
je zaměřená na volnočasovou aktivitu dětí a je velmi Široká. DDM je pořadatelem řady akcí, z nichž
některé se konají pravidelně jiŽ několik let, např, letní příměstské tábory, lyžařské kurzy, letní tábory
aj. PoČet dětÍ, zapojených do volnoČasových aktivit nabízených DDM od r.201_5 stabilně přesahuje
1.000 PřihláŠených. Další nárůst je limitován prostorovými kapacitamitohoto zařízení.

ť) neFo§edar"oo,"oa, 
zapsaný spolek

SPolek NePoseda na Území Městské části Praha 20 realizuje preventivní programy v nízkoprahovém
klubu městské Části pod názvem Nízkoprahový klub HoPo, dále Terénní program Hopo a Terénní
Program rŘtŽOVnrrn, Spolupráce se rozvíjí od r.2OI2 a městská část preventivní programy na svém
území finančně i materiálně podporuje.

V rámci ProgramŮ NÍzkoprahový klub HoPo a Terénní program Hopo podporují zdravý rozvoj dětí a
dosPÍvajících, kteříse ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci. Neposeda nabízí možnost
Poradit se, aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí, a předch ází tak
rizikovému chování dětí a mladistvých. Dle potřeb klienta a závažnosti řešeného problému poskytují
sluŽbY v souladu s platnou legislativou a v nezbytných případech spolupracují s psycholožkou městské
Části a orgánem sociálně právní ochrany dětí s cílem minimalizovat riziko, že se mladistvý stane obětí
či pachatelem kriminality.

Program CESTA HRDlNY, který Neposeda rovněž realizuje, je zacílený pro klienty kurátora pro mládež.

Komunitní terénní program t<ŘtŽOVRrrR, usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním
stYlu jedincŮ, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. V rámci tohoto programu terénní
Pracovnícicíleně vyhledávajíosoby ohrožené sociálním vyloučením, motivují je k aktivnímu řešení své
situace a k vČasnému vyuŽití návazných služeb. Při realizaci tohoto programu úzce spolupracují se
sociálním kurátorem.

V souČasné době Městská Část Praha 20 připravuje nové, větší prostory pro nízkoprahový klub, a to
Přímo v sídliŠtní zástavbě, Pro tento účel hodlá využít nevyužívanou výměníkovou stanici, která
Patřila MV ČR a od které v současné době objekt přebírá. Pro rok 201_7 městská část ve svém
rozPoČtu PoČÍtá s finanČními prostředky na úpravu nových prostor. prostory budou upraveny dle
požadavků a potřeb sociálních pracovníků spolku Neposeda.



tTx
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Rodinné centrum MUM, zapsaný spolek

Rodinné centrum MUM je nezisková organizace, která vznikla v roce 2000 s cílem vytvářet
prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nová přátelství a setkávat se,
lyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvýet, zapojit se do společnosti spolu se svými
dětmi. Aktivity jsou směřovány napříč generacemi tak, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení
některých skupin obyvatelstva. Svým zaměřením na rodinu a děti předškolního věku je
jediným poskýovatelem služeb pro tuto skupinu obyvatel na našem území. V současné době
spolek realizuje projekty za účelem aktivního zapojeni seniorů do činností RC MUM, ve
spolupráci s místními spolky a otganizacemi seniorů.

Středisko křest'anské pomoci Horní Počernice

Poskytuje sociálníslužby osobám z celé republiky, a to zejména osobám pečujícím o dítě, které se

ocitly v nepříznivé sociálnísituaci spojené se ztrátou bydlení, rodiny s dětmi v obtížných sociálních

situacích, rodiny s dětmi, které byly uživateli některé z pobytových sociálních služeb a získaly základní

znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné bydlenía rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje

pomoc jiné fyzické osoby, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života

ohroženy. Středisko se aktivně účastní komunitního života, je účastníkem komunitního plánování

sociálních služeb a jeho představitelé jsou členy komise bytové, sociálně zdravotnía protidrogové,

která se zabývá m.j. i problematikou prevence kriminality a protidrogovou prevencí.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Horní Počernice

Svaz sdružuje osoby zejména seniorského věku s tělesným postižením. Členové svazu se účastní

komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování sociálních služeb. Na úrovni

prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací pro své méně aktivníčleny a vrstevníky,

kterým přinášejí informace získané v rámci komunitního plánovánía přednášek týkajícíse prevence

kriminality.

Svaz postižených civiIizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Horní Počernice

Svaz sdružuje osoby s civilizačními chorobami, zejména seniorského věku. Členové svazu se účastní

komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování sociálních služeb. Na úrovni

6



prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací pro své méně aktivní členy a vrstevníky,

kterým přináŠejí informace získané v rámci komunitního plánování a přednášek týkající se prevence

kriminality.

Svaz důchodců České republiky, ZO - Horní Počernice Praha 9

Členové svazu se Účastní komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování

sociálních sluŽeb. Na úrovni prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací pro své

méně aktivní č|eny, kterým přinášejí informace získané v rámci komunitního plánování a přednášek

týkající se prevence kriminality,

Přes spolupráci shora uvedených organizacía subjektů je hlavním nástrojem kontroly a omezování

kriminality bezpečnostní politika státu, Její součástíje politika prevence kriminality, která se zabývá

příČinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických jevů a omezování příležitostía motivů

k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky. Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními,

veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních

podmínek, na potencionální pachatele a na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem
preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečíobčanů.



3.

Bezpečnostní analýza

pollclE črsrÉ REpuBLlKy

Bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20 v roce 2013

Skladba trestných činů v roce 2013:

o vraždv celkem o

r Násilné činv celkem 22

z toho např. loupeže 3

3

0

6

2

6

o Mravnostní činv celkem

z toho např. krádeže vloupáním do obchodu

krádeže vloupáním do restaurací

krádeže vloupáním chat soukromých osob

krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů

krádeže vloupáním do ostatních objektů

nebezpečné vyhrožová ní

omezová ní osobní svobody

úmyslné ublížení na zdraví

vydírání

porušování domovní svobody

9

2

4

23

52



o krádeže prosté celkem 437

z toho např. krádeže kapesní + na osobách 19

krádeže motorových vozidel 59

krádeže věcí z vozidel 176

krádeže součástek vozidel 80

krádeže jízdních kol 13

krádeže v jiných objektech 67

krádeže ostatní 18

z toho např. výtržnictví

nedovolená výroba psychotropních látek

maření výkonu úředního rozhodnutí

4

9

21

o zbÝvaiícíkriminalita 61

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek

zanedbání povinné výživy

21

15

orgánům MO Policie ČR v roce 2013:

o dopravníoznámení+bloková pokuta

o oznámení proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití
. oznámení proti majetku + bloková pokuta

. oznámení ostatní a správní delikty + bloková pokuta

25 + 346

72

51+86

2+3

/ zdroj: Mo pČR /



Bezpečnostní sltuace na území Městské části Praha 20 v roce 2Ot4

Skladba trestných činů v roce 2014:

o vraždv ceIkem

o Násilné činv celkem

z toho např. loupeže 4

0

3

5

0

4

o Mravnostní činv ce!kem

. krádeže vloupánim 123

z toho např, krádeže vloupáním do obchodu

krádeže vloupáním do restaurací

krádeže vloupáním chat soukromých osob

krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů

krádeže vloupáním do ostatních objektů

o krádeže prosté celkem 340

z toho např. krádeže kapesní + na osobách 19

krádeže motorových vozidel 38

krádeže věcí z vozídel 1,42

krádeže součástek vozidel 37

krádeže jízdních kol 31

16

nebezpečné vyhrožování

omezování osobní svobody

úmyslné ublížení na zdraví

vydírání

porušování domovní svobody

8

2

4

44

64

10



krádeže vjiných objektech 40

krádeže ostatní 25

o ostatní kriminální činnost

z toho např. výtržnictví

nedovolená výroba psychotropních látek 13

mařenívýkonu úředního rozhodnutí 47

o zbývaiící kriminalita 74

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek 30

za nedbání povinné výživy

přehled předaných oznámení o přestupku, nebo iiných správních deliktů příslušným správním

orgánům MO Policie čR v roce 2014:

o dopravníoznámení + bloková pokuta 51 + 198

r oznámení proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití 67

o oznámení proti majetku + bloková pokuta 43 + 48

o oznámení ostatní a správní delikty + bloková pokuta 1 + 0

/ zdroj: Mo PČR /

Bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20 v roce 2015

Skladba trestných činů v roce 2015:

o vraždv celkem

. Násilné činv celkem 20

7!

19

11



z toho např. loupeže

nebezpečné vyhrožová ní

omezová ní osobní svobody

úmyslné ublížení na zdraví

vydírání

porušování domovní svobody

8

1,

0

5

1,

2

o Mravnostní činv celkem 3

o krádeže vloupáním

z toho např. krádeže vloupáním do obchodu

krádeže vloupáním do restaurací

krádeže vloupáním chat soukromých osob

krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů

krádeže vloupáním do ostatních objektů

o krádeže prosté ceIkem

z toho např. krádeže kapesní + na osobách 19

33

99

15

13

37

15

3

1

2

13

27

krádeže motorových vozidel

krádeže věcí z vozidel

krádeže součástek vozidel

krádeže jízdních kol

krádeže v jiných objektech

krádeže ostatní

I2



o ostatní kriminální činnost 55

z toho např. výtržnictví

nedovolená výroba psychotropních látek 1,1,

mařenívýkonu úředního rozhodnutí 25

o zbývaiící kriminalita 79

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek 22

za ned bání povinné výživy 20

přehled předaných oznámení o přestupku. nebo iinÝch správních deliktů příslušným správním

oreánům MO Policie čR v roce 2015:

o dopravní oznámení + bloková pokuta 50 + 467

o oznámeníprotiveřejnémupořádku,protiobčanskémusoužití 72

o oznámení proti majetku + bloková pokuta 44 + 31,

. oznámení ostatní a správnídelikty + bloková pokuta 1 + 2

/ zdroj: Mo PČR /

Bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20 v roce 2016

Skladba trestných činů v roce 2016:

o vraždv celkem

o Násilné činv celkem

z toho např. loupeže

nebezpečné vyhrožování 2

omezování osobní svobody 0

úmyslné ublíženína zdraví 8

vydírání

porušování domovní svobody 2

21

13



r Mravnostní činv celkem 3

o Krádeže vloupáním 65

z toho např. krádeže vloupáním do obchodu

krádeže vloupáním do restaurací

krádeže vloupáním chat soukromých osob 1,

krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů 9

krádeže v|oupáním do ostatních objektů

o krádeže prosté celkem 194

z toho např. krádeže kapesní + na osobách 20

krádeže motorových vozidel 32

50

krádeže věcí z vozidel

krádeže součástek vozidel

krádeže jízdních kol

79

1,I

15

krádeže vjiných objektech 27

krádeže ostatní

e ostatní kriminální činnost 38

z toho např, výtržnictví

nedovolená výroba psychotropních |átek 3

mařenívýkonu úředního rozhodnutí 24

o zbývaiící kriminalita 51

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek 13

zanedbání povinné výživy

l4
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přehled předanÝch oznámení o přestupku. nebo iinÝch správních deliktů příslušnÝm správním

orgánům MO Policie ČR v roce 2016:

a

a

a

a

dopravníoznámení + bloková pokuta

oznámení proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití

oznámeníproti majetku + bloková pokuta

oznámení ostatní a správnídelikty + bloková pokuta

27 + 608

91

3I+29

37+Io

/ zdroj: Mo PČR /

Ze statistiky Obvodního ředitelství PČR praha lll vyp|ývá, že Městská část praha 20 se potýká
s mírným nárŮstem trestné Činnosti v podobě loupežných přepadení, krádeží v objektech, vloupání
do motorových vozidel, krádeží motorových vozidel a kapesních krádeží, a to společně s černým
Mostem, VysoČany a Žižkovem, Faktorů, které se na této situaci podílejí, je řada. úkolem
Preventivních opatření je doplňovat působení represivních složek tak, aby tyto faktory byly
analYzovány a co nejvíce potlaČeny, Cílem je, aby se Městská část Praha 20 stala místem nevhodným
pro páchání kriminality.

/zdroj: Rolicie Čn/
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uĚsrsrÁ pollclE hl. m. pRAHy

statistická činnost strážníků

Základnía stručný přehled statistické činnostiokrsku MP služebna Horní Počernice

sledované období 201,3 - 2OL6

/ zdroj: M P služebna Horní Počernice/
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4.

Cíle preventivní poIitiky Městské části Praha 20

o snižování rozsahu a závažnosti kriminality,
o minimalizace podmínek umožňujících pácháníkriminality,
. zvyšováníodolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům,
. zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků městské části
o zaČleňování prevence kriminality do priorit dalších oblastí řízsni aorganizace městské části,
o posilování právního vědomíobčanů městské části.

Prioritou městské části je komplexní řešení prevence kriminality na svém území, a to tvorbou
sPecificky zaměřených a vnitřně provázaných programů, projektů vedoucích k informačnímu

ProPojení a integraci sociálních a krizových služeb. Plnění úkolů prevence kriminality je zaměřeno na
zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků městské části.

Předkládaný program obsahuje:

vyhodnocení Programu prevence kriminality 2OI3 -201,6,
priority MČ Praha 20 v oblasti prevence kriminality,
hlavníproblémy a cíle,
návrhy řešení.

Vyhodnocení Programu prevence kriminality 2OL3 - 2OL6

K prevenci kriminality přistupuje Městská část Praha 20 aktivně již řadu let.

V roce 207I manažer prevence kriminality uspořádal ve spolupráci s preventivním oddělením
PČR sOrii přednášek pro seniory, zaměřenou na informování seniorů jak předch ázet napadeni
a jak se chovat při ataku útočníka. Součástí přednášek bylo i rozdávání osobních alarmů
seniorŮm. Tyto přednášky se budou vroce 2013 až 2015 opakovat. Seniorum a dětem je
věnována zvláŠtni pozornost při plánovaní preventivních aktivit s cílem zvýšit informovanost
a posílit bezpeČné chování těchto nejohroženějších skupin obyvatelstva. Pro zýšení
bezpeČnosti obyvatel v Domě s pečovatelskou službou byl v zéří 2011 lybudován by.t

a

a

a

a
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SPráVce, který se stará o bezpeČnost objektu a jejich obyvatel. Seniorům žijícím v Domě
s PeČovatelskou sluŽbou Městská část Praha 20 zqistita v prosinci 20II bezpečnostní službu
Jablotron, kdy senior má při sobě bezpečnostní náramek, který při náhlé zdravotníindispozici
nebo Při ohroŽení své bezpečnosti aktivuje a přivolá správce DPS, případně sociální
Pracovnici. Při instalaci byly seniorům předány letáky s informacemi o bezpečnosti.

Od roku 2013 městská část na svém území provozuje Nízkoprahový klub HoPo, kde sociální
sluŽbu poskYují pracovníci spolku Neposeda, z. ú. Nízkoprahový klub je hojně využíván,
jeho provozní doba je pondělí až středa 13:00 - 18:00 hod,, kapacita klubuie cca 15 dětí.

Od roku 2014 spolek Neposeda, z. ú., na územi městské části realizuje pilotní projekt
,,Terénní Program HoPo", pro mládež, kterou neoslovila možnost trávit volný čas
vnízkoprahovém klubu. Projekt je realizován vúterý - středa 11:00 - 18:00 hod, čtvrtek
12:00 - 19:00 hod.

Od druhého pololetí roku 2015 spolek Neposeda ve spolupráci se Základní školou Stoliňská
realizuje Pilotní projekt ,,Přestávka ve škole", kdy pracovníci Neposedy oslovují školní děti
v Prostorách Školy anabizijim aktivní trávení volného času, v současné době ve dnech úterý a
Čtvrtek velká přestávka (od 9:40 hod) a ve středu a ve čtvrtek od,12:35 do 13:30 hod.

Vdruhé Polovině roku 2014 městská část realizovala projekt,,Prevence krádeží a ochrana
majetku obČanŮ MČ Praha 2O",který byl financovaný ze státní účelové dotace zprogíamu
Prevence kriminality MV ČR a realízovanÝ ve spolupráci s výhradním dodavatelem DATAG
ID Limited, firmou AB FinPoint, s.r.o., Jungmannovo nám. 76414,1l0 00 praha 1. projekt

sestával z dodávky 100 ks souprav na znaěení jizdních kol proti odcizení, kdy technologie
DATATAG umožní nejen označení jizdních kol a zanesení do registru, celosvětově
největŠÍho svého druhu. Označená jizdníkolav rámci tohoto projektu jsou dohledatelná v celé
Evropě, Dvě jízdní kola, označená touto technologií byla ve sledovaném období dohledána a
vrácena svým majitelŮm. Projekt tedy naplňoval tyto stanovené cíle městské části: snižování
rozsahu a závaŽnosti kriminality, minimalizace podmínek umožňujících páchání kriminality,
zvyŠování pocitu bezpeěí obČanŮ a posilování právního vědomí občanů městské části. Projekt
kromě výŠe zmíněných cílŮ ňížil podmínky pro páchání drobné kriminality a zýšllmožnosti
odhalení pachatelů.

Městská Část je napojena na pražský kamerový systém a usiluje o jeho rozšíření. V
souČasnosti je na uzemí městské části vybudováno 14 kamerových míst, s 24 hodinovým
monitorováním civilními pracovníky MP hl.m. Prahy, s následným digitálním záznamem.
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Priority Mč Praha 20 v oblasti prevence kriminality pro období 2017 - 2021

Program prevence kriminality je zaměřen na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních

ProblémŮ sPojených s přestupky a trestnou činností. Hlavním cílem prevence je snižování rozsahu a

závaŽnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření,

kterými mŮŽeme bezpečnostním rizikŮm předcházet. Tento cíl by měl být naplněn prostřednictvím

podpory vhodných preventivních aktivit a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu

zvyšová ní vlastní bezpečnosti.

Preventivní aktivity lze vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast situační prevence

(specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení
pachatele, sniŽují potencionální zisk z trestné činnosti), sociální prevence (vytváření aktivit
zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které
produkuje pachatele trestné činnosti) a informováníobčanů o možnostech a způsobech ochrany před

trestnou Činností (prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje, eZpravodaje, SMS od městské

části, webových stránek městské části - www.pocernice.cz, místního rozhlasu, přednášek, besed,

letákŮ a poradenských služeb). Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňujív jednotlivých

Úrovních realizovaných aktivit, v primární, sekundární a terciární prevenci. Primární prevence se

zaměřuje na vŠechny občany městské části. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové,

osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Upozorňuje na možnosti

ochrany před trestnou Činností, Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti
a mládeŽe (budovánívhodných sociálních vazeb, využívánívolného času, možnosti sportovního vyžití)

vtéto souvislosti městská část podporuje všechna školská zařízení na svém území v jejich

preventivních programech. V rámci primárníprevence chce oslovit širokou veřejnost m,j. i pořádáním

Veletrhu prevence.

Sekundární prevence se orientuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená

pravděpodobnost, Že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Předmětem jejího zájmu jsou

sociálně patologické jevy (závislosti, záškoláctví, gamblerství, bezdomovectví, vandalismus,

dlouhodobá nezaměstnanost). Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu

společensky a kceptovatelného jed ná ní,

Terciární prevence představuje soubor resocializačních a reintegračních opatření směřovaných k již

kriminálně naruŠeným jedincům a k nefunkčnímu sociálnímu prostředí ve kterém žijí. Jejich cílem je

rekonstrukce nefunkČního sociálního prostředí. Dále se věnuje obětem trestných činů, zejména
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formou zdravotního, psychologického a právního poradenství, tréninku a propagaci technických

možností ochrany před trestnou činností.
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Stru ktu ra p reve n ce kri mi no lity :

Sociólní prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a

aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které
jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.
Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují
v určité době, na určitých místech a za uíčitých okolností. Prostřednictvím opatření
organízaění, režimové, ýzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní
podmínky minimalizovat. Její důležitou součástí je informování veřejnosti
o možnosti ochrany před trestnou činností.
Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů - je založena na konceptech
bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a
psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi sejedná o skupinové i individuální
zdravotni, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a
propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody
sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i
terciární úrovni.

20



.'*z ::é,1: aj;

.1i. í-

Tři úrovně preventivních opdtření:

Primórní prevence - zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání.
Zahrnuje celou populaci, dospělé iděti.

Sekundórní prevence - se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená
PravděPodobnost, Že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná
sociální péČe), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví,
gamblerstvÍ, povaleČstvÍ, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a
příčiny krim inogenních situací.

Terciórní Prevence - spoČívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění
vČ. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). Jejím cílem je
udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního
prostředí,
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5.

Plán projektů v rámci programu prevence kriminality

Nízkoprahový klub pro dětia mládež Horní Počernice

PokraČování ÚspěŠného projektu - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Hopo. poslání klubu -

zvyŠovat kvalitu Života dospívajících, kteří žijí nebo tráví svůj volný čas v lokalitě praha 20 a ocitajív
obtíŽné Životní situaci, se daří plnit. Projekt nabízí dospívajícím podporu a pomoc v obtížných
Životních situacích. Podporuje a pomáhá při začleňování klientů do skupiny vrstevníků i do
sPoleČnosti, vČetně zapojení do dění v místní komunitě. Cílem je předcházet rizikovému chování a
sociálnímu vylouČení u cílové skupiny a vést dospívající k odpovědnému chování, ke schopnosti
domluvit se, sluŠně komunikovat, obstarat si své záležitosti. Zřízení nízkoprahového klubu pro děti a

mládeŽ bYlo dlouhodobým záměrem městské části, který vyplynul již v roce 2006 zanalýzy potřeb
sociálních sluŽeb na Území městské části. Záměrem městské částije v projektu i nadále pokračovat a
Projekt rozvíjet. V Plánovaném období městská část poskytne pro provoz nízkoprahového klubu větší
Prostory, a to objekt bývalé teplárny v ulici Komárovská, který městská část získala od MV čR.

Prázdninové pobyty pro děti z nízkoprahového k]ubu

Městská Část Praha 20 finanČně podporuje pořádání prázdninových příměstských pobytů pro děti
z nízkoPrahového klubu formou dotace pro spolek Neposeda. Hlavním cílem pořádáníprázdninových

PobYtŮ je ukázat dětem ze sociálně slabého nebo méně podnětného rodinného prostředí různé
moŽnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a smysluplném prostředí. Cílem projektu je

vŠestranný rozvoj těchto dětí pomocívolnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální

Práce. CÍlovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 16 let navštěvující nízkoprahový klub pro

děti a mládež Hornípočernice.

Příměstské tábory

DDM, jehoŽ zřizovatelem je městská část, poŤádá oblíbené příměstské tábory. Cílem pořád,áni
příměstských táborŮ je nabídnout neorganizovaným dětem a m\ádeži možnost trávit
smysluplně a pravidelně svŮj volný čas. Realizací projektu dojde k cílenému snížení počtu
dětÍ, které se volně toulají po ulicích a jsou ohroženy pouliční kriminalitou, případně se
stávají její souČástí. Cílovou skupinou jsou děti amláďežžljíciv městské části.
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Rozšíření kamerového systému

Vzhledem k narŮstajícímu poČtu přestupkŮ plánuje Městská část praha 20 rozšíření stávajícího
městského kamerového systému, V současné době je 14 kamer na jedenácti místech, které jsou
zaPojenY do kamerového systému spravovanému příslušným pracovištěm Magistrátu hl. m. prahy,

kterým je oddělení záchranného bezpečnostního systému, Odboru bezpečnosti a krizového řízení,
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen ,,BKR").

kamerv nacházeiící se na území Městské části praha 20:

1) Umístění kamery: na budovu Základní školy, Praha 9 - Homí Počernice. Stoliňská

823,na objekt Stoliňská 822114

Typ kamery: otočná kamera;

PoPis umístěnÍ: kamera je umístěna na rohu budovy (školní družina) nacházející se

naproti parkovišti před starou školní budovou;

Záběr kamery: kamera zabirávstup do staré budovy školy a část parkoviště;

2) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Bystrá

Typ kamery: otočná kamera;

PoPis umístěnÍ: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Bystrá, na sloupu

veřejného osvětlení ě. 91 5250;

záběr kamery: kamera zabírául. Náchodská směrem - výjezd zprahy;

3) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Bystrá;

Typ kamery: pevná kamera;

PoPis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Bystrá, na sloupu

veřejného osvětlení č. 91 5250;

Záběr kamery: kamera zabirávchod do hřbitova, část hřbitova a část parkoviště;

4) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Jívanská;

Typ kamery: otočná kamera;

PoPis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Jívanská, na sloupu

veřejného osvětlení (VO) č. 91528I;

Záběr kamery: zabíráulici Náchodská, včetně autobusové zastávky ve směru do centra

Prahy;

5) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Jívanská;
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Typ kamery: pevná kamera;

PoPis umístěnÍ: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Jívanská, na sloupu

veřejného osvětlení (VO) č. 9l528l;
záběr kamery: kamera zabirául. Náchodská směrem naýjezduzprahy;

6) Umístění kamery: objekt vlakové nádraží, Libuňská 632lI;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu budovy nádraží, při příchodu k podchodu,

k ostrovnímu nástupišti;

Záběr kamery: kamera zabírául. Jívanskou, příchod knádraži;

7) Umístění kamery: ul. Ratibořická;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístěnÍ: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 919581 na rohu

ul. Ratibořická x Jívanská, naproti základní škole;

Záběr kamery: kamera zabírá autobusovou zastávku Ratibořická ve směru Černý

Most;

8) Umístění kamery: objekt Základni škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická

1700128;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna nad vstupem do budovy základní školy;

Zábér kamery: kamera zabiráprostor před vchodem do školy;

9) Umístění kamery: Ruprechtická2272l2;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na střeše domu;

Záběr kamery: kamera zabírá prostor hřiště pro míčové hry;

1 0) Umístění kamery: Ruprechtická 227 5 l 8;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístěnÍ: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 916397, před

vstupem do domu Ruprechtická 227 5 18;

Záběr kamery : kamera zabirá ul. Ruprechtickou;

1 1 ) Umístění kamery: Pavlišovsk á 2297 l 4;

24



Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na střeše domu;

Zaběr kamery: kamera zabírául. Chodovickou směrem k FZŠ Chodovická;

1 2) Umístění kamery: ul. Pavlišovská;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 915 459, na rohu

ul. Chodovická x Pavlišovská před domem Pavlišovská229714

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Pavlišovská;

l3)Umístění kamery: Chlumecká 24;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na poutači obchodu MAKRO;

Záběr kamery: kamera zabiráparkoviště před obchodem MAKRO;

14) Umístění kamery: Chlumecká 2398;

Typ kamery: otočná kamera;

Popis umístění: kamera je umístěna na poutači obchodu HORNBACH;

Zábér kamery: kamera zabíráparkoviště před obchodem HORNBACH;

záměr umístění novÝch kamer na území Městské části praha 20:

1) Umístění kamery: objekt Lhotská 2072;

Typ kamery: otočná kamera;

Obj ekt zabezpečení : dětské hřiště, ar eál Zdr avotního střediska;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozovánim. Monitorování závaďových

skupin mládeže, které se na tomto místě schází;

Návrh na umístění: kamera umístěna na objektu Zdravotního střediska;
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2) Umístění kamery: Mezilesí u Zdravotnického střediska Lhotská;

Typ kamery: otočná kamera;

Obj ekt zabezpečení: ar eáI pro seniory;

Předpokládaný zéhěr kamery na hřiště

Předpokládaný záb& do areálu Zdravotnického střediska
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DŮvod zabezpeČenÍ: ochrana majetku před poško zováním. Monitorov ání závad,ových

skupin mládeže, které se na tomto místě schází;

Návrh na umístěnÍ: kamera by mohla bý umístěna na objektu zdravotního střediska;

3) Umístění kamery: Spojenců x Lhotská;

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: dětské hřiště;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorovánízávad,oých

skupin mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet;

Návrh na umístění: kamera by mohla b}t umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

Obj ekt zab ezpečený kamerovým systémem
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4)
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Umístění kamery: Běluňská x Jívanská;

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: dětské hřiště, hřiště pro mládež;

DŮvod zabezpeČení: ochrana majetku před poško zováním. Monitorov ání závadových

skupin mládeže, které by se mohly na tomto místě schéaet;

Návrh na umístění: kamera by mohla b[t umístěna na sloupu veřejného osvětlení n č.

Obj ekt zab ezp ečený kamerovým systémem

915380;

Předpoklád aný záběr kamery



5) Umístění kamery: ul. Jizbická;

Typ kamery: otočná kamera;

Obj ekt zabezpečení: dětské hřiště;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových

skupin mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet;

Návrh na umístění: kamera by mohla bý umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

Dětské hřiště v parčíku u ul. Běluňská x Lipí

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: dětské hřiště;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorovánízávad,ových

skupin mládeže, se na tomto místě scházi

Návrh na umístění: kamera by mohla b;irt umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

6)

Obj ekt zabezpečení kamerovým systémem
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7) Dětské hřiště v parčíku u ul. Komárovská - Votuzská;

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: dětské hřiště;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových

skupin osob, které se na tomto místě schéuí;

Návrh na umístění: kamera by mohla bý umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

lftL-a *:

8) Sportovní hřiště uZákladní školy, Bártlova, z ul. Ohnišťanská;

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpeěení: sportovní hřiště;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závaďoých

skupin mládeže, které by se mohly na tomto místě scháaet;

Návrh na umístění: kamera by mohla bfi umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

Obj ekt zabezpečení kamerovým systémem
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Objekt zabezpečení kamerovým systémem

9)

lzpracoval; Bc. René Krchňálď

Ul. Krčínská před objektem Mateřské školy Chýráček

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: ul. Krčínská před objektem mateřské školy;

DŮvod zabezpečení: ochrana majetku před odcizením, časté lcádeže věci zvozidel

rodičů, kteří odvádějí děti do mateřské školy;

Návrh na umístění: kamera by mohla b;ýt umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

Obj ekt zabezpečení kamerovým systémem

l zpracov ala: Ing. Monika Brzkovska/
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l0) Prostranství před budovou Místní veřejné knihovny, Náchodská 754

Typ kamery: otočná kamera;

Objekt zabezpečení: objekt Místní veřejné knihovny;

DŮvod zabezpeČenÍ: ochrana majetku před poškozováním, časté krádeže věcí zvozidel
rodičů, kteří odvádějí děti do mateřské školy;

Návrh na umístěnÍ: kamera by mohla být umístěna na sloupu veřejného osvětlení;

r§.,*
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Obj ekt zab ezp eěení kamerovým systémem

l zpracovala: Ing. Monika Brzkovská/

1 1) Parkoviště u čerpací stanice LUK OIL na silnici R 10

12) Parkoviště u provozovny McDonald na silnici Dl 1

13)Ul. F.V. Veselého

14) Běluňská, Lipí, Ratibořická - zdůvodnění: kamera u ZŠ natibořická nemonitoruje přilehlý park.

Navržené řešení: posun stávající kamery a přidání další kamery

15) MezilesÍ, Lhotská - zdŮvodnění: nezletilí zde konzumují alkohol. Navržené řešení: kamera

nasměrovaná do průchodu u zdravotního střediska, např. z panelového domu
16) TřebeŠovská, Tlustého - zdůvodnění: kriminalita souvisí s lokálními provozovnami, delikventi

ujíždí ulicí Tlustého, Navržené řešení: kamera

17) Ve Žlíbku, TřebeŠovská (směr Křovinovo náměstí) - zdůvodnění: kriminalita souvisí
s lokálními Provozovnami, delikventi ujíždí ulicíTlustého, Navržené opatření: kamera
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18) Areál Fakultní základní školy Chodovická - zdůvodnění: monitoring areá|u FZš a především
prostoru před Fzš a Gymnáziem chodovická. Navržené řešení: kamera

19) Jizbická - zdŮvodnění: kriminalita páchaná na zaparkovaných vozidlech. Navržené řešení:

umístěníkamery na jeden z panelových domů

20) Areál VGP Parku - zdůvodnění: kriminalita páchaná na zaparkovaných vozech. Navržené

řešení: umístění kamer v areálech jednotlivých hal VGP parku

/zpracoval: Bc, René KrchňáV

Přednášky pro seniory

Hlavním cílem projektu je zlepŠení informovanosti seniorů v oblasti bezpečnosti, vedení k větší
zodPovědnosti za ochranu svého života, zdraví a majetku. Přednášky budou uspořádány ve spolupráci
Útvarem prevence MP hl, m. Prahy, PČR, MVK a OSVŠ. Cílovou skupinou jsou senioři bydlící nejen
v domě s PeČovatelskou sluŽbou, členové Klubu důchodců, Svazu tělesně postižených a Svazu

PostiŽených civilizaČními chorobami, ale i senioři neorganizovaní, kteří jsou nejvíce ohroženou
skupinou seniorů. přednášky se budou týkat především těchto témat:

,/ Obecná bezpečnost
,/ Bezpečnost doma

,/ podvodné prodeje

,/ Domácí násilí
,/ Sebeobrana seniorů
,/ Bezpečné používání internetu, tzv. projekt,,Senioři bezpečně online"

Přednášky pro širokou veřejnost, zejména rodiče dětí

Hlavním cílem projektu je zlepšení informovanosti široké veřejnosti, zejména té rodičovské, v oblasti
bezPeČnosti, vedení k větŠÍ zodpovědnosti za ochranu svého života, zdraví a majetku. přednášky

budou uspořádány ve spolupráci útvarem prevence MP hl. m. Prahy, pčn a osvš. Cílovou skupinou
jsou občané městské části. přednášky se budou týkat především těchto témat:

./ Obecná bezpečnost

./ Bezpečnost doma
,/ podvodné prodeje

,/ Domácí násilí

,/ Hazardní hraní
,/ Alkohol a jiné závislosti

aa
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Bezpečné po užívá n í i nte rnetu, tzv. projekt,, Kyberšika na''

Ochrana měkkých cílů

Přednášky pro žáky mateřských, základních a středních škol

Hlavním cílem projektu je zlepšení informovanosti žáků škol v oblasti bezpečnosti, alkoholové a jiných

závislostí a kyberšikany. Přednášky budou uspořádány ve spolupráci s policií ČR, útvarem prevence

MP hl.m. Prahy, z.s. Odyssea, organizací FlLlA, Člověk vtísni a PRAK - prevence, poradenství, z.s.

Cílovou skupinou jsou žáci mateřských, základních a středních škol.

Tísňová péče

TÍsňová péče je komplexní terénní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a
Životy seniorŮ a osob se zdravotním postižením. Služba dodává svým uživatelům pocit
bezpeěi při každodenním životě, doma i venku. Pomáhá takžíti ve vysokém věku
Plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním prostředí. Služba je určena pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, jak pro ty, kteří žijí sami, tak i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí ven.
Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem.
Na dispeČinku operátorky - sociální pracovnice a zdravotní sestry zajistípomoc tak, že
komunikují s uživatelem a případně ihned zprostředkují adekvátní pomoc - podle situace
kontaktují rodinu, osoby blízké, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče nebo policii.
V rámci sociální služby tak působí zároveň i jako prevence kriminality, neboť v případě
vniknutí cizí osoby do domácnosti seniora ihned mohou kontaktovat okolí seniora, případně
zavolat policii. Městská část zakoupí v rámci pilotního projektu 3 zaŤizenitísňové péče.
Projekt bude realizován ve spolupráci s organizací Život 90.

CÍlem projektŮ je zvýšení bezpečnosti občanů a majetku, kontrola rizikových míst, ztížení podmínek
pro páchánídrobné pouliční kriminality a zvýšení možnosti odhalení pachatelů. Cílovou skupinou jsou

jak obyvatelé městské části a návštěvníci, kterým vadí narůstající kriminalita, tak i pachate|é

protiprávního jedná ní.

6.
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Strategie prevence kriminality v české republice na léta 2oL6 až202o

Vláda usnesením Č. 66 ze dne 25. ledna 2016 schválila Strategii prevence kriminality na léta 2016 až
2O2O, ze které vyplynul systém prevence kriminality pro toto období.

systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních:

o národní
o krajské
o městské

7. Národní úroveň

CÍlem je zajistit jednotný výkon státní politiky v oblasti prevence kriminality na celém území české
rePublikY, moŽnost analyzovat a řešit problémy, které přesahují kompetence jednotlivých resortů
státní správy i orgánŮ Územníveřejné správy a realizovat systémový přístup k řešení problémů.

O bsa he m jsou nósled uj ící a ktivity:

o vzdělávání odborníkŮ pracujících v oblasti prevence kriminality, prevence sociálně
patologických jevů a v bezpečnostní problematice;

. ceIorepublikové preventivní projekty,

. výzkumy, studie a hodnocení;
o mediální kampaně a informování občanů.

2. Krajská úroveň

CÍlem je zvýŠit odpovědnost krajŮ za bezpečnost občanů a posílit jejich roli v této oblasti. Nástrojem
jsou Krajské pro8ramy prevence kriminality (dále jen ,,Krajský program"), které mohou být
realizovány na Území celého kraje, jeho části nebo na území obce (městské části). Kraj v samostatné
PŮsobnosti rozhoduje o realizaci konkrétních preventivních opatření na svém území. Do rozpočtu
obdrŽÍ kraj od státu Účelově vázané finanční prostředky na realizaci Krajského programu.

3. Městská úroveň

CÍlem je sníŽení trestné Činnosti, zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městech, vytvoření stabilního
systému prevence kriminality na místní úrovni. Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou
PŮsobností posílit pozice sociálního kurátora - viz str. 49 Strategie prevence kriminality v české
republice na léta 2016 až2O2O.

7.
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Program prevence kriminality Mč Praha 20 na léta2ot7 až2o2t

Program Prevence kriminality MČ Praha 20 na léta 2017 až 2021, navazuje na Koncepci prevence
kriminolity na území hl, m. Prahy schválenou usnesením ZHMP č.2352 dne 27 . I.2ot7 a klade si za cíl
zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru závažnosti trestné činnosti.

Program prevence kriminolity MČ Praha 20 na léta 201-7 až 2021sloužípředevším k:

' stanovení základních principŮ a cílŮ MČ Praha 20 v oblasti prevence kriminality a stanovení
priorit,

r vYmezení institucionálního a organizačního rámce prevence kriminality a stanovení
odPovědnosti a kompetencí v rámci systému prevence kriminality MČ praha 20,

o iniciování a proPojování aktivit veřejné správy, státních organizací, NNo, dobrovolnických
organizacÍ, soukromých subjektŮ a občanských iniciativ při realizaci politiky v oblasti
prevence kriminality.

Definování priorit Programu prevence kriminality MČ praha 20 na léta 2o!7 až2021

Priority spoČÍvají ve sniŽování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci kriminálně rizikových
sociálně Patologických jevŮ, vomezování příležitosti k páchání trestné činnosti, ve zvyšování rizika
Pro Pachatele, Že bude doPaden, a v informování občanů o legálních možnostech ochrany před
trestnou ČinnostÍ. Priority jsou stanoveny s ohledem na výstupy z lnformací o bezpečnostní situaci
oŘ pČn praha lll.

CÍlowými skuPinami, jimŽ bude věnována zvýšená pozornost, je mládež ohrožená sociálně
Patologickými jevy nebo jiŽ s kriminální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a další
osobY ohroŽené sociálním vylouČením. Dalšími neméně důležitými cílovými skupinami jsou oběti
trestných ČinŮ, senioři, tělesně a zdravotně postižení spoluobčané i návštěvníci městské části, kterým
bude věnována téŽ zvýšená pozornost a podpora zejména v oblasti primární prevence.

DŮraz bude kladen na sniŽování trestné činnosti mládeže; zvyšování informovanosti obyvatel a
návŠtěvníkŮ městské Části o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality;
PodPoru Prevence zejména majetkové a násilné kriminality ve vytipovaných lokalitách; na zvyšování
Právního vědomí dětí a mládeže; na preventivní aktivity směřující na seniory a tělesně a zdravotně
postižené spoluobčany.

Nedílnou souČástí bude pravidelné vyhodnocování a hodnocení efektivity realizovaných projektů,
s cílem zaměřit se nejen na efektivní využívání finančních prostředků, ale důrazněji i na obsah a
formu preventivních a ktivit.
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Primární prevence

práce s mládeží

Jedná se o kontaktní sociální práci jako základní formu vztahu sdětmi a dospívající mládeží,
Preventivní pŮsobení proti sociálnímu vyloučení, pomoc zvládat konfliktní situace, řešení obtížné
Životní situace, aktivní překonávání omezujících životních podmínek, preventivní působení proti
sociálně patologickým jevŮm, zejména proti šikaně a užívání návykových látek. Některé nízkoprahové
kluby jsou zároveň registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb.

Realizótor: hl.m. Praha, MČ Praha 20, Městskó policie hl. m. Prahy, NNO

Termín: průběžně

lnformování občanů

Zahrnuje informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti, o způsobech jejich páchání a
o místech a Časech jejich výskytu; zaměření zejména na kapesní krádeže, vykrádání a kradení aut;
bezPeČnost v MHD; cíleně zaměřené přednášky - poskytování rad, návodů a doporučení ke zvýšení
bezpečí majetku a osob; informační kampaně, informační materiály.

Realizótor: hl.m. Proha, MČ Praha 20, Městskó policie hl. m, Prahy, poticie Čn, datší orgóny stótní
spróvy, NNO

Termín: průběžně

VzděIóvání

CÍlem je zvyŠování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží;
zProstředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci školního
násilÍ; vzdělávací programy Městské policie hl. m. Prahy zaměřené na vybrané cílové skupiny.

Realizótor: hl.m. Praha, MČ Praho 20, Městskó policie hl. m. Prahy, Poticie ČR

Termín: průběžně
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Sekundární a terciární prevence (resocializace, sanace)

jedná se o ProbaČní programy pro mládež a dospělé; sociální a resocializační programy
na zaČleňování PrvoPachatelŮ i recidivistů po návratu z výkonu trestu zaměřené na změnu životního
stYlu; sluŽbY Pro Pomoc osobám ohroženým domácím násilí; programy podpory a ochrany obětí
delikventního jednání.

Realizótor: hl.m, Praha, MČ Praha 20, Probačnía mediačníslužba, subjekty poskytujícípomoc obětem
trestné činnosti, NNO

Termín: průběžně

Situační prevence

Jedná se o budování MKS a rozŠiřování již stávajících systémů; opatřeníznesnadňující páchánítrestné
Činnosti; osvětlení a oplocení rizikových lokalit; vytváření bezpečných zón a lokalit; komplexní
zabezPeČování ParkoviŠť proti krádežím vozidel a věcí z vozidel; opatření proti majetkové trestné
Činnosti a reŽimová opatření proti násilné kriminalitě (např. změna urbanistického vzhledu),
rozšiřování pMs, podpora napojení na pu|t centrální ochrany včetně aktualizace softwarového
vybavení.

Budování MKS je jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační prevence, kterou Mč praha
20 vŠemoŽně podporuje. Dopad jeho existence na zajištění veřejného pořádku a snížení, resp.
Objasnění kriminality je pravidelně hodnocen Policí ČR - Správou hl. m. prahy. Na základě tohoto
hodnocení lze konstatovat, že:

- významným přínosem MKS je zejména v oblasti prevence kriminality již pouhá instalace kamer,
která se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách;

- v oblasti rePrese umoŽňuje MKS obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné složky
policie ČR a rvěstské policie hl. m. prahy, které mohou bezprostředně reagovat;

- nezastupitelnou roli má jeho vyuŽití pro sledování míst s výskytem drogových překupníků a tak se
s jeho přispěním dařídistributory omamných a psychotropních látek vytlačovat z problémových míst.

Realizótor: hl.m. Praho, MČ Praha 20, PČR

Termín: průběžně
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Rozšiřování poplachového monitorovacího systému MP hI. m. Prahy (dále jen ,,PMS").

PMS slouŽÍ k Preventivnímu zabezpečení objektů a jejich majetku před pachateli trestné činnosti.
Zaznamenáním signálu o naruŠení objektu na operačním středisku Městské policie hl. m. prahy a
vzhledem ke krátkému dojezdovému Času hlídky Městské policie hl. m. Prahy dává dobrou šanci na
doPadení pachatele. PMS byl uveden do provozu I. září 20OO, Cílem je další rozšiřovánísystému, tj.
zvyšování počtu napojených objektů na pult centrální ochrany.

Realizótor: hl.m. Proha, MČ Praho 20, MP

Termín: průběžně

Zajištění financování

AktivitY na Úrovní městské části budou financovány částečně z prostředků rozpočtu hlavního města
PrahY na Pro8ramy prevence kriminality, dále ze státní účelové dotace na Krajský program prevence
kriminalitY hlavního města Prahy. Povinná spoluúčast na projektech městské části financovaných ze
státní účelové dotace je ve výši 1,o % z celkových nákladů na projekt.

ProgramY zaměřené na sociálně patologické jevy v oblasti školství, týkající se prevence kriminality,
jsou Přednostně financovány z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. prostředky na
tYto Programy jsou v souČasné době rozdělovány prostřednictvím oddělení protidrogové prevence
hl.m. Prahy,

K zajiŠtění ÚkolŮ prevence kriminality vyčleňuje městská část ve svém rozpočtu finanční prostředky
dle PoŽadavkŮ přísluŠných vedoucích odborů zodpovědných za realizaci preventivních opatření
(oSVŠ, oHSal, oMH, oKÚ).

Prevence kriminality na MČ Praha 20 je podporována i vlastní finanční podporou realizace
jednotlivých preventivních programů a aktivit. Každoročně je z rozpočtu městské části uvolněna
Částka na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, která slouží zejména k dofinancovávání
projektů škol v této oblasti.
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8.

Hlavní problémy, cíle a návrhy řešení

Obecné problémy

majetková trestná Činnost (např. krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů a ostatních
objektŮ; krádeŽe prosté - věcí z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, podvod;
neoprávněné držení platební karty),
násilná trestná Činnost (loupeže; násilná trestná činnost páchaná na ulici, na veřejném
prostranství a spáchaná pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog; šikana),
trestná Činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby,
obchodování dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, pohlavní zneužívání);
dalŠÍ: koruPce; vandalismus; protiprávní jednání páchané v okolí restaurací, heren, klubů,
diskoték a Protiprávní jednání v lokalitách, kde se soustřed'ují sociálně vyloučení občané;
přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku.

Dílčí problémy

Ze statistiky Policie Čn - OŘ Praha lll vyplývá největší nápad trestných činů na úsecích:

o Kródeže věcí z motorových vozidet
o krádeže motorových vozidel

Opatření:
- organizovóní lokólních bezpečnostních, dopravně bezpečnostních okcí;

- činnost oddělení hlídkové služby pČn o uP

- budovóní Mks zejméno v místech s větším nópodem trestné činnosti,

- kontinuólní osvětovó činnost o ochraně mojetku,

, nóvrhY no opatřenÍ, kteró povedou ke ztížení podmínek pro póchóní této trestné činnosti.



vandalismus
Problematika vandalismu zejména na sídlištích je velmi společensky monitorována. Skupiny
mladistvých, kteří jsou ohroŽeni kriminalitou, případně jejími pachateli, se pohybují v lokalitách
sídlišť.

Opatření:
- provoz nízkoprahového klubu pro děti a mlódež

- budovóní Mks zejména v místech s větším nópadem této trestné činnosti,

- hlídkovó činnosti Městské policie hl, m. Prahy a Policie ČR,

- nóvrhy na opatření ke snížení nópadu trestných činů spojených se zóvislostmi,

- návrhy na opotřenÍ, kteró povedou ke ztížení podmínek pro póchónítéto trestné činnosti;

- media a portneři - jejich prostřednictvím a s jejich pomocí je nutné zabezpečovot pravidelné
podóvóní informocí o této trestné činnosti o o prevenci vůči ní.

Zdroj: Trestná Činnost zjiŠtěná PČR - oŘ Praha lll za obdobíod 1. 1.201,3 do 31. 12.201_6, Podklady
pro program prevence kriminality od MP - OŘ Praha 14 - viz pří|oha.

Cí!e

o podpořit tvorbu žádoucích sociálních vztahů v lokalitě,
. zvýšit povědomíveřejnosti o ochraně zdraví a osobního majetku,
o oslovit cíleně rizikové skupiny,
o Pořádat semináře o preventivních aktivitách pro jednotlivé cílové skupiny obyvatel.

Způsob vyhodnocení (indikótory úspěšnosti stanovených cílů a priorit)

o statistické Údaje o trestné činnosti o přestupcích - kródeže, vloupóní, kródeže věcí
z m otorových vozi de l, va ndalism us;

o statistické údoje o kriminolitě dětí a mladistvých,
c výstupy z MK1
o průzkumy veřejného mínění,
o počet oslovených cílových skupin,
. výsledkyrealizovonýchopatření,

KaŽdoroČně budou předkládány hodnotící zprávy o naplňování programu a o realizovaných
preventivních opatřeních Radě m,č. Praha 20.
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9.

zapojení partnerů do systému prevence kriminality na území Městské

části Praha 20

( Nóstroje preve nce krimi nality)

vedoucí odboru sociálních věcí a školství

PřiPravuje a doporuČuje materiály v oblasti obecního pořádku a prevence kriminality pro
jednáníRMČ a ZMČ,

Předkládá RMČ návrhy realizace opatření v oblasti obecního pořádku a prevence kriminality
podle aktuální situace.
na základě analýz zpracovává návrh Programu prevence kriminality MČ Praha 20, navrhuje
priority;
zpracovává koncepční materiály a pro8ramy prevence kriminality městské části,

Manažer prevence kriminality MČ Praha 2O:

' zajiŠťuje Propojení preventivního programu městské části s Krajským programem hl.m.
Prahy;

' sPoluPracuje s orgány hl.m. Prahy při realizaci Krajského programu prevence kriminality hl.m.
Prahy;

. spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hl. m. prahy,
kurátory městské Části a s dalšími subjekty na území městské části, které působí v oblasti
prevence kriminality a poskytuje jim odborné konzultace;

. zajiŠťuje Činnost při posuzování projektů prevence kriminality v rámci pro8ramu prevence
kriminality pro subjekty působícína území MČ Praha 20,

o zajišťuje medializaci preventivních aktivit.

Partneři

o koordinátor prevence kriminality hl.m. Prahy, koordinátoři prevence kriminality městských
částí,

o Městská policie hl,m. Prahy, oŘ Vp Praha 14,
o Policie Čn - OŘ Praha lll ,
o NNO a církevníprávnické osoby,
o komerční sektor,
o občané.

Městská policie

Na Úrovni hlavního města Prahy je spolupráce směřována na řešení problémů a potřeb
celoměstského charakteru, Zaměřuje se na vzájemnou komunikaci se všemi kategoriemi občanů, pro
které je dŮleŽitá dostupnost informací o možnostech a způsobech ochrany před nejčastěji se
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VYskYtujícími druhY kriminality a sociálně patologických jevů. jde především o preventivní aktivity
v oblasti sociální i situační prevence na úrovni primární a sekundární prevence. Stěžejní náplní je
PřednáŠková Činnost ve Školských zařízeních. Zástupce oŘ rup praha 14 je členem Bezpečnostní rady
MČ Praha 20.

Policie čn - OŘ Praha ltl

Je hlavním partnerem při zpracování analýz trestné činnosti a při formulování návrhů řešení
identifikovaných Problémů. Podílí se na tvorbě programu prevence kriminality včetně stanovení
Priorit, jimiŽ je třeba se na místní úrovni zabývat. Zástupce lČn ;e členem Bezpečnostní rady Mč
Praha 20.

NNO a církevní právnické osoby

Role NNO je významná zejména v oblasti sociální prevence, Ve spolupráci s orgány veřejné správy se
Podílejí na Plánování a realizaci opatření, na jejich vyhodnocování a na zvyšování kvality a efektivity
jimi provozovaných služeb, které jsou finančně zajišťovány z veřejných zdrojů.

komerění sektor

Zejména se Podílí na konzultaci i přímé pomoci občanům při zabezpečování obytných domů, bytů,
informování veřejnosti nebo realizaci konkrétních aktivit. Komerční sektor se může podílet na

PříPravě i realizaci Preventivních programů, na vzdělávání pracovníků v preventivní oblasti, na
výzkumné i evaluaČní Činnosti. Význam komerčního sektoru by měl být posílen i při financování
(sponzorování) projektů z oblasti situační i sociální prevence.

Občané

ObČané jsou dŮleŽitým partnerem v oblasti prevence kriminality, poskytují informace o úspěšnosti
realizovaných preventivních opatřeních, nakolik se cítí bezpečně a jak se snížily či zvýšily jejich
obavY z kriminalitY. Občané vyjadřují své názory na metody předcházení trestné činnosti a na
oPatřenÍ, která by měla být přijímána k potírání sociálně patologických jevů a kriminality. Role
obČanŮ je nezastupitelná při ochraně osobního majetku a zdraví a při jejich participaci na
preventivních a ktivitách.
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10.

Další vývoj prevence kriminality na území Městské části praha 20

koncepce prevence kriminality Městské Části praha 20 vychází z dlouholetého úsilí a spolupráce mezi
samosPrávou i Úředníky MČ Praha 20, MP a PČR. od roku 2001je na Městské části praha 20 zřízena
Pozice manaŽera prevence kriminality a pozice protidrogového koordinátora, kteříjsou organizačně
zaČleněni do Odboru sociálních věcí a školství. Oba manažeřijsou v kontaktu nejen se svými kolegy na
ostatních městských Částech a krajskými koordinátory, ale i s represivními i preventivními složkami
Policie Čn a Věstské policie. V rámci své činnosti podporují rozvoj preventivních programů ve
Školských zařízeních zřízených nejen městskou částí, ale i zřizovaných hl,m. prahou, které působí na
naŠem ÚzemÍ. S usPokojením lze konstatovat, že většina projektů podpořených a realizovaných
v uPlYnulých letech v rámci prevence kriminality je udržitelná a přináší nejen pozitivnívýsledky, např.
PřednáŠkY Pro seniory a Širokou veřejnost, terénní program, zřízení nízkoprahového klubu pro dětia
mládeŽ. DŮraz bude nadále kladen na koordinované a komplexní řešení problémů s ohledem na

PrioritY a cíle stanovené ve Strategii prevence kriminality čR s ohledem na místní situaci. plánovány
jsou projekty sociální i situační prevence, informování občanů a vzdělávání.

Lt.
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Závér

prevence kriminality se stala součástí poIitiky městské části bez ohledu na poIitickou příslušnost
jeho vedenÍ. Vedení městské Části chápe prevenci kriminality jako nástroj k posílení pocitu bezpečí
obČanŮ. Není to jen pojem, ale souhrn funkčních opatření s efektivními výsledky, které se
v PosIedních letech projevily ve zvýšení pocitu bezpečí občanů městské části - viz pocitová mapa
Horních PoČernic. To, jak se bude stav kriminality vyvíjet v následujících letech, však ovlivňuje celá
řada faktorŮ, PředevŠÍm ekonomických a sociálních, které na lokální úrovni ovlivnit nejdou. Je tedy
nutno prohlubovat a rozvíjet komplexní přístup k preventivním aktivitám, které zasahují do obIasti
ŠkolstvÍ, sociálnÍ, drogové, zdravotní, kutturní, sportovní i např. přivýstavbě nových sportovních či
obYtných areálŮ. Je Žádoucí více zainteresovat veřejnost do preventivních aktivit a zároveň
veřejnost seznamovat s Úspěšnými preventivními aktivitami směřujícími ke zvýšení bezpečnosti a
Pocitu bezPeČÍ. Je nezbytné aktualizovat informace o vrývoji bezpečnostní situace na území Městské
Části Praha 20 a sledovat trendy vrývoje nových přístupů směřujících ke zvyšování bezpečnosti a
pocitu bezpečí v hlavním městě Praze.

použité pramenv:

MHMP : Koncepce prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2oI7 až2021,

Mo PČR, Náchodská: Zpráva o trestné činnosti za rok 2OI3 až201,6

oŘ MP Praha ].4: Zpráva o výsledné činnosti MP - oŘ Praha 14 za rok 2013 až2o76

Český statistický úřad

MPsV

Pocitová mapa Horních Počernic
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Městská část Praha 2O

Rada městské části praha 2o

UsNEsENÍ

85. schůze

číslo RMC/85 / LL / OBtt l L7
ze dne 25.04.2017

Program prevence kriminality Městské části praha 2o na období 2oL7
až 2a2L - (2,11)

Rada městské části praha 2o

1. schvaluje

předloŽený Program prevence kriminality Městské části praha 20 na období 2oI7 až 2a2t

2. ukládá

realizovat ve spolupráci s ostatními odbory navrhovaná programová opatření a monitorovat a
vyhodnocovat vývoj kriminality na území městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 3Ll2.2O27

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Hana Moravcová, Starostka
BJ/1044/2ot7


