PLÁN PREVENCE KRIMINALITY
MĚSTA TŘEBOŇ
NA LÉTA 2013 – 2015

Motto: město pro zdraví těla i ducha
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1. Úvod
Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoníku. V obecném slova smyslu je zločinnost tedy
společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Hlavním nástrojem kontroly kriminality je
bezpečnostní politika státu, jejíž součástí je i preventivní politika, která se zaměřuje na eliminaci
kriminogenních faktorů a kriminálně rizikových jevů, na práci s pachateli a na pomoc obětem trestné
činnosti.
Prevence kriminality představuje soubor NEREPRESIVNÍCH OPATŘENÍ. Jde o opatření, která směřují
k předcházení páchání kriminality, ke snižování obav z ní, ke zvyšování pocitu bezpečí každého
občana. Opatření, která sníží rozsah a závažnost kriminality a jejich následky. Konkrétně se jedná
o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany
před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Podstatným předpokladem fungování
prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně vnímaných a prioritních zájmů společnosti. Tím se
zároveň otevře možnost pro případné zapojení co nejširšího okruhu občana do nejrůznějších
preventivních aktivit. Jde tedy o to, aby v názorech a postojích občana představovala prevence
kriminality žádoucí aktivitu, která má dostatečně konkrétní obsah a kterou mohou sami svým
jednáním významně pozitivně ovlivňovat a podporovat.
Zásadním podkladem pro zpracování Plánu prevence kriminality města Třeboň je Bezpečnostní
analýza. Plán se zabývá i socio-demografickými faktory, které ovlivňují výskyt sociálně nežádoucích
jevů v obci.
Institucionální analýza obsahuje přehled subjektů působících v oblasti prevence kriminality a služeb
sociální prevence v obci.
Plán prevence kriminality města Třeboň na léta 2013 - 2015 byl zpracován v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2013 - 2015 a s Koncepcí prevence kriminality
Jihočeského kraje na léta 2009 - 2012 a to tak, aby plán obsahoval přehled základních faktorů
ovlivňujících rozvoj kriminality a byl kompatibilní s programy prevence kriminality jiných obcí v rámci
celé ČR.
Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého
území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám
v rámci prevence kriminality. Tento dokument považujeme za "otevřený" ve smyslu vzniku potřeby
aktualizace a reagování na případné zvýšení koncentrace výskytu rizikového chování či trestné
činnosti.
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2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň
Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň je jedním ze správních obvodů Jihočeského kraje.
Jedná se o oblast turisticky silně navštěvovanou se všemi průvodními jevy turismu. V městě Třeboň a
jeho okolí je značné množství restaurací, hotelů, penzionů. Co se samotného města Třeboň týká,
nelze z pohledu turistiky již hovořit pouze o sezónním jevu, ale o celoročním trendu, kdy letní měsíce
jsou v počtu návštěvníků nejvyšší. V turisticky nejsilnějších měsících počet návštěvníků města výrazně
převyšuje počet místních obyvatel. Tím se se město Třeboň stává zajímavé i pro pachatele trestné
činnosti, které přitahuje mimo jiné právě množství turistů a lázeňských hostů, kteří jsou z pohledu
majetkové kriminality snadnějším terčem trestné činnosti.
Třeboň je zároveň významné lázeňské středisko s celoročním lázeňským provozem. Jedná se o lázně
zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, což přináší větší počet osob se zhoršenou pohyblivostí. I tito
lidé jsou snadnější možnou obětí případné trestné činnosti, neboť trend z posledních let bohužel
ukazuje, že pachatelé neváhají zaměřit svoji trestnou činnost i na lidi zdravotně postižené.
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3. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR
Systém prevence kriminality (dále jen PK) v ČR má tři úrovně:
1. Vláda ČR - republiková a resortní prevence - koordinační roli plní meziresortní orgán
Republikový výbor PK,
2. Kraje – krajská prevence - krajské úřady
3. Místní – prevence měst a obcí - samosprávy měst a obcí zatížených mírou kriminálně
rizikových jevů

1. VLÁDA ČR
-

Republikový výbor pro prevenci kriminality
Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty
Dotace a granty
Strategický rámec Resort vnitra
Legislativa
Strategie prevence kriminality ČR
Finanční prostředky
Koordinace systému prevence kriminality ČR
Ministerstva a další instituce
Resortní koncepce a metodiky
Dotace a granty
Podpora specifických projektů
Výzkum, teorie, statistické údaje

2. KRAJE
-

Analýza území
Vytipováni problémových lokalit
Koncepce prevence - koordinace a podpora
Realizace preventivních aktivit
Financováni projektů

3. OBCE, OBECNÍ POLICIE
-

Lokální analýza
Spolupráce s obcemi
Koordinace aktivit v území (státní správa, samospráva, NNO)
Realizace preventivních aktivit
Financování projektů
Rozvoj místních NNO, služeb apod.
Obecní policie jako součást efektivního systému prevence kriminality v obci
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4. Bezpečnostní analýza v období 2010 – 2011
Bezpečnostní analýza města Třeboň je rozdělena do tří částí:




právní analýza - vývojové trendy trestné činnosti a přestupky
sociálně-demografická analýza - rozbor vybraných ukazatelů - vývoj nezaměstnanosti,
chudoba
institucionální analýza - zaměřuje se na činnost subjektů působících na poli prevence
kriminality a prevence sociální (orgány státní správy, samosprávy, neziskového a komerčního
sektoru). Větší pozornost byla věnována vybraným sociálním službám jako hlavnímu nositeli
aktivit sociální prevence.

4.1 Právní analýza
KRIMINALITA (přečiny a zločiny)
Rok
2010
2011

Celkem
281
326

Násilná
26
22

Mravnostní
3
1

Zdroj: PČR Třeboň, MěP Třeboň

KRIMINALITA (přečiny a zločiny)
ROK 2010

ROK 2011
175

127

26

22
3

Násilná

1

Mravnostní

6

Majetková

Majetková
127
175

PACHATELÉ
Rok
2010
2011

0 - 14 let
3
2

15 – 18 let
7
11

18 a více let
153
156

recidivisté
108
110

Zdroj: PČR Třeboň, MěP Třeboň

PACHATELÉ
ROK 2010

ROK 2011

153 156
108 110

3

7

2

0 - 14 let

11

15 – 18 let

18 a více let

recidivisté

KATEGORIE
Rok
2010
2011

Děti 0 – 18 let
6
4

Ženy
106
115

Osoby nad 65let
30
41

Zdroj: PČR Třeboň

KATEGORIE
ROK 2010

ROK 2011
115

106

41
30
6

4

Děti 0 – 18 let

Ženy

7

Osoba nad 65let

PŘESTUPKY
Počet obyvatel
2010 2011
+-

ROK
Veřejný pořádek
Občanské soužití
Majetek
Alkohol, toxikomanie

8633

8597

2010

- 36

Statistiky
2011
+-

143
99
396
42

161
214
421
63

+ 18
+ 113
+ 25
+ 21

Index na 10 tis. obyvatel
2010
2011 Změna
(v %)
165,6 187,3
+13
114,7 249,0 +117
458,7 489,7 +6,8
48,6
73,3 +50,8

Zdroj: MěP Třeboň, PČR Třeboň, Město Třeboň

PŘESTUPKY
ROK 2010

ROK 2011

396

421

214
143

161
99
42

Veřejný
pořádek

Občanské
soužití

Majetek

63

Alkohol,
toxikomanie

4.2 Sociálně – demografická analýza
Ve 25 obcích ORP Třeboň žije 25,4 tisíce obyvatel, z toho více než polovina ve městech (Třeboň,
České Velenice, Lomnice nad Lužnicí). Počet obyvatel za posledních 13 let klesl o 1,5 % především
vlivem nízké porodnosti a vyšší úmrtnosti. Počtem 47,2 obyvatel na 1 km2 se řadí mezi obvody
s podprůměrnou hustotou. Méně příznivá je zde věková struktura obyvatelstva s jedním z nejvyšších
podílu obyvatel starších 65 let (16 %). Průměrný věk obyvatel činí 41,3 let.
Největší podíl obyvatelstva v ORP Třeboň (přes 40 % z celkového počtu osob ve věku 15 a více let)
tvoří osoby s dokončeným středním vzděláním bez maturity (učební obory). Více než čtvrtina
obyvatel území má úplné střední vzdělání s maturitou (23,8 % střední s maturitou + 2,6 % vyšší
odborné a nástavbové studium). Podobný podíl (25,3 % + 0,4 %) tvoří osoby se základním vzděláním
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nebo zcela bez vzdělání. Nejmenší část populace tvoří obyvatelé s dokončeným vysokoškolským
vzděláním (6,0 %).

Vývoj nezaměstnanosti
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ORP Třeboň tvoří více jak polovinu veškeré populace území. Na
počátku roku 2010 (leden) vystoupala nezaměstnanost na hodnotu 8,2 %, tedy téměř na
celorepublikový průměr 8,5 %. V té době dokonce přesáhl podíl nezaměstnaných ve 13 obcích ORP
Třeboň 10% hranici.

Míra registrované nezaměstnanosti (v %) k 31.12.
2010
2011

Česká republika
9,6
8,6

Jihočeský kraj
8,5
7,5

ORP Třeboň
6,8
6,3

Zdroj: Úřad práce, kontaktní pracoviště Třeboň

Vyplacené sociální dávky
Odbor školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň, který má v kompetenci agendu vyplácení části
sociálních dávek, nemá k dispozici počty vyplacených sociálních dávek v absolutním počtu. Údaje
proto uvádíme v čerpaných částkách (v Kč) za celé ORP Třeboň.
Dávky hmotné nouze (v Kč)

2010

příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc

2011

2 474 336
17 832
223 361

meziroční srovnání

3 420 630
400 533
239 049

+ 946 294
+ 220 701
+ 15 688

Zdroj: odbor školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň

Dávky státní sociální
podpory

sociální příplatek
příplatek na bydlení

2010

2011

3 618
2 008

meziroční
srovnání

336
2 428

- 3 282
+ 420

index na
10.000
obyvatel
(2010)
4191,0
2336,0

index na
10.000
obyvatel
(2011)
389,2
2824,2

Zdroj: Úřad práce – kontaktní pracoviště Třeboň

K výraznému poklesu vyplacených sociálních příplatků došlo z důvodu vyplácení této dávky pouze
rodičům, kteří měli v rodině alespoň jedno zdravotně postižené dítě (od r. 2011).

Existence sociálně vyloučených lokalit
Sociálně vyloučenou lokalitu můžeme definovat jako prostor, kde žijí jedinci považovaní za sociálně
vyloučené. Sociálně vyloučené lokality jsou v České republice většinou spojovány s lokalitami vyšší
koncentrace občanů romské menšiny.
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Pro potřeby mapování sociálně vyloučených lokalit v Jihočeském kraji v rámci semináře k tématu
Sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené romské lokality Jihočeského kraje bylo
zjištěno, že na území ORP Třeboň je lokalitou ohroženou sociálním vyloučením pouze oblast Českých
Velenic (rok 2010);(www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=52486...0).

4.3 Institucionální analýza
Subjekty, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti. Katalog
sociálních služeb a aktivit nabízí přehled o sociálních službách a dalších činnostech, které jsou
poskytovány a nabízeny občanům Třeboňska. Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách v platném znění. Poskytovatel sociálních služeb ručí za kvalitu poskytnutých
služeb, jejich rozsah a formu a za odbornost personálu.

Kompetence a výčet jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby
-

MĚSTO

-

-

ÚŘAD PRÁCE

MĚSTSKÁ POLICIE

-

vypracovává program prevence kriminality ve městě
a stanovuje jeho priority
zřizuje městskou policii
zřizuje městský kamerový a monitorovací systém
koordinuje činnost jednotlivých realizátorů
spravuje financování programů
vyhledává možnosti preventivních aktivit u jiných
subjektů v rámci stanovených priorit
vypracovává Plán prevence kriminality pro roky 2013 až
2015
město Třeboň trvale realizuje preventivní aktivity v
zařízeních města
odbor školství a sociálních věcí realizuje programy
sekundární prevence, mapuje sociální situaci ve městě,
definuje problémové oblasti, spolupracuje se všemi
poskytovateli sociálních služeb a aktivit
OSPOD MěÚ Třeboň zastupuje zájmy dítěte v řízeních,
v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech, intenzivně
pracuje s ohroženými dětmi
realizuje rekvalifikační kurzy
poskytuje informační servis o stavu trhu práce
organizuje VPP a veřejnou službu
dohlíží na dodržování pravidel veřejného pořádku
spolupracuje na mapování bezpečnostní situace ve městě
provozuje městský kamerový a monitorovací systém
realizuje projekty situační prevence
spolupracuje na hodnocení efektivity ostatních aktivit
provádí přednáškovou činnost se zaměřením na prevenci
kriminality v mateřských, základních, speciálních,
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-

-

POLICIE ČR

ORGANIZACE, SPOLKY

CHARITA

-

středních školách a učilištích
provádí prevenci zaměřenou na různé skupiny občanů

zpracovává analýzu bezpečnostní situace ve městě
spolupracuje s městskou policí na Situační prevenci
podílí se na realizaci projektů v oblasti informování
občanů
provádí přednášky a besedy v mateřských, základních a
středních školách a seniorských centrech se zaměřením
na prevenci trestné činnosti

-

Chovatelé, včelaři, zahrádkáři
Třeboňská rozvojová o.p.s.
Společnost Rožmberk o.p.s.
Sdružená obec Baráčníků „Vitoraz“ Třeboň
Svaz důchodců ČR – ZO Třeboň
Klub Mája Třeboň
Spolek přátel Třeboně
Agentura Třeboňsko o. p. s.
MO Svazu tělesně postižených
Country LIFE
Lékařská služba první pomoci o. p. s.
Místní akční skupina Třeboňsko o. p. s.
Třeboňský dámský klub
Egal – bowling team
Lesní mravenec o.p.s.
Square dance club Třeboň Dancing Carps
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Destinace Třeboňsko o. p. s.

-

Kvítek pomoci o.s.
Oblastní charita Třeboň
Ledax, o.p.s.

-

Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň – 16 oddílů Veslování, Fotbal, Jachting, Házená, Kuželky, Lední hokej,
Florbal, Korfbal, Sport pro všechny, Šachy, Gymnastika,
Tenis, Stolní tenis, Nohejbal, Volejbal, Atletika
Taekwondo ITF

SPORT
-

Zdroj: Město Třeboň, Městská policie Třeboň, PČR Třeboň, TJ Třeboň
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5. Komentář k bezpečnostní analýze
Na základě provedené analýzy města Třeboň, praktických zkušeností odborníků z oblasti
prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Třeboni byly
klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality:
- majetková trestná činnost a přestupky
- narušení veřejného pořádku
- vandalismus
- návykové látky
- občanské soužití
- výtržnictví
- domácí násilí
- násilná kriminalita
Z výše uvedených statistik vyplývá, že Třeboň je zatěžována především majetkovou trestnou
činností, významný nárůst lze sledovat v oblasti občanského soužití. Pro občany se jako
nejvíce obtěžující projevuje tzv. pouliční kriminalita v podobě majetkové trestné činnosti,
neméně obtěžující je výskyt drogově závislých osob. Tyto dvě skutečnosti byly uvedeny jako
prioritní například při anketní akci v rámci projektu Zdravé město.

Silné stránky
-

Slabé stránky

Přítomnost MP, PČR, NNO
Manažer prevence kriminality koordinující
činnosti v oblasti PK
Otevřená sportoviště pro veřejnost
Samospráva podporující prevenci kriminality

-

-

Osvětlení parkovišť
Chybějící body MKDS
Nedostatek bezpečných kolostavů
Problémové děti a mládež

-

Nárůst administrativy při žádosti o dotace
Zvýšení majetkové kriminality
Nárůst počtu sociálně znevýhodněných osob

Příležitosti
-

-

Ohrožení

Program prevence kriminality
Zvýšení právního vědomí občanů
Zvýšení finančního prostředků
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6. Prevence kriminality v Třeboni
Z pohledu prevence kriminality je zřejmé, že Třeboň musí věnovat předcházení trestné činnosti
patřičnou pozornost, aby bylo pro místní občany, turisty a lázeňské hosty městem bezpečným. Proto
město Třeboň má od roku 1992 zřízenou silnou městskou policii s nepřetržitým provozem.
Manažerem prevence kriminality je jmenován vrchní strážník městské policie. Od roku 2004
postupně buduje Městský kamerový a monitorovací systém, kdy v současné době je monitorováno
prakticky celé centrum města a dále jsou sledována strategicky významná místa. Po letech provozu
systému lze bez váhání konstatovat, že jeho zřízení bylo významným činem pro potírání trestné
činnosti a zabezpečení veřejného pořádku.
Do preventivních akcí jsou zapojovány místní spolky, sdružení a oddíly. V dalších letech je vhodné
této spolupráci dát formy a řád, aby nebyly některé aktivity zdvojovány a naopak některé oblasti
bezpečnostní problematiky opomíjeny. Zastřešením koordinace preventivních aktivit bude manažer
prevence kriminality vrchní strážník městské policie.
Nemenší úsilí je nutné věnovat místním občanům, které je nutné vést k odpovědnosti
a nelhostejnosti. Cílem tohoto plánu je mimo jiné zapojit do řešení veřejného pořádku a bezpečnosti
širokou veřejnost. Pokud bude veřejnost v otázkách bezpečnosti a veřejného pořádku aktivní
a zapojená, bude vnímat policejní složky nejenom jako represivní, ale především ochranné pro slušné
lidi. K tomu budou i v dalších letech organizovány besedy s různými skupinami občanů od dětí až po
seniory, kdy jsou s veřejností probírány problémy, které vnímá jako závažné a obtěžující.
Značnou iniciativu je třeba zaměřit na děti a mládež. Je vhodné organizovat tábory či víkendové
pobyty pro děti z neúplných či sociálně slabších rodin. Pozornost je třeba věnovat především dětem
a mladým lidem, kteří se dopustili protiprávního jednání. Osvědčila se spolupráce s mládeží, kdy
vštěpování základních morálních hodnot je významným pro vývoj každého jedince. Jen tak lze
vybudovat pro příští generace společnost uznávající morální hodnoty.
Preventivní aktivity se uskutečňují ve třech úrovních:
1) Primární prevence – zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání.
Zahrnují celou populaci, dospělé i děti.
2) Sekundární prevence – zaměřuje se na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva, úžeji
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usilují o odvrácení kriminálního jednání
a o aktivní podporu společensky akceptovaného chování.
3) Terciární prevence – resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již
protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se
již staly oběťmi trestných činů.
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Prevence kriminality zahrnuje:
-

-

-

-

sociální opatření – zabývající se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na
ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem změnit
nepříznivé socioekonomické prostředí;
situační opatření – nasazování technických opatření včetně plánování z hlediska potřeb
bezpečnosti občanů; cílem je omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika
dopadení pro pachatele a snižování zisků z trestné činnosti;
informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci,
účinných formách ochrany před trestnou činností; cílem je zapojování občanů do aktivního
způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí;
budování realizačních kapacit – posilování systému prevence kriminality včetně podmínek
pro realizaci národních a lokálních preventivních strategií a zajištění jejich finanční podpory.

Situační prevence
Nejúčinnějším systémem pro preventivní působení je bezpochyby vedle hlídkové činnosti služby
Policie ČR a MP ve městě jako přímého působení v terénu moderní kamerový systém, který zachycuje
případnou trestnou činnost, přestupky či narušování veřejného pořádku. Nezbytnou součástí je
i vzájemná spolupráce těchto složek (předávání si poznatků, spolupráce při zjištěných trestných
činech a přestupcích, dodržování vyhlášek města, pátrání po pohřešovaných osobách, spolupráce při
živelných pohromách, dopravních nehodách aj). Na místě je konstatování, že spolupráce Městské
policie Třeboň a Policie ČR Třeboň je dlouhodobě na vysoké úrovni, obě složky spolupracují ve všech
směrech. Oprávněným požadavkem je, aby výstupy z kamerových systémů byly na dostatečné
technické úrovni a tyto technologie byly plně kompatibilní. Zároveň je třeba počítat se zastaráváním
některých kamerových bodů MKDS, kdy postupná výměna a modernizace kamer bude
v dlouhodobějším plánu cílem zapojených subjektů. Výhodou MKDS je další možnost rozšiřování
kamerových bodů i do okrajových částí města, kterým se kriminalita nevyhýbá.
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7. Priority na roky 2013 – 2015
Do let 2013 až 2015 je z pohledu prevence kriminality především prioritní:
- drogová problematika mládeže
- bezpečí seniorů
- spolupráce policie, úřadů, spolků, škol
- zapojení veřejnosti do otázek veřejného pořádku
- nulová tolerance k porušování zákonů
- rozšíření a modernizace kamerového systému – Novohradská ulice, autobusové nádraží
- podpora vzniku nových pracovních míst
- pomoc dětem z neúplných nebo rizikových rodin
- podpora vzniku tzv. bezpečných lokalit
- bezpečné kolostavy, úschovny kol – vytvořit podmínky pro bezpečné uložení jízdních kol
především v letních měsících
Níže uvádíme přehled navržených opatření, které mají přispět ke snížení kriminality a k vyšší
bezpečnosti města pro jeho obyvatele, turisty a návštěvníky.

Priorita 1: Snížení pouliční kriminality
Opatření 1.1 Rozšířit a modernizovat městský kamerový dohlížecí systém
Výstupy
1-2 nové či modernizované kamerové body MKDS
Termín
2013 - 2014
Výsledky
Snížení kriminality na vybraných místech, zvýšení počtu objasněných
trestných činů na místech sledovaných kamerovými body, vytvoření
komplexnějšího systému MKDS
Gestor
Manažer prevence kriminality, vedoucí odboru rozvoje a investicí
Financování
Rozpočet města, Program prevence kriminality
Opatření 1.2 Oprava osvětlení problematických míst
Výstupy
Zlepšení osvětlení vybraných míst
Termín
2013 - 2014
Výsledky
Snížení kriminality na vybraných místech, zvýšení pocitu bezpečí občanů
Gestor
Manažer prevence kriminality, vedoucí technických služeb města
Financování
Rozpočet města (event. Program prevence kriminality 2014)

Opatření 1.3 Vytvořit podmínky pro bezpečné uložení jízdních kol
Výstupy
Zajištění zabezpečených kolostavů a úschoven jízdních kol
Termín
2014
Výsledky
Bezpečná místa pro uložení jízdních kol především v letních měsících
Gestor
Manažer prevence kriminality
Financování
Rozpočet města
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Priorita 2: Snížení kriminality dětí a mládeže
Opatření 2.1 Intervenční programy pro děti v péči kurátorů OSPOD
Výstupy
Realizované intervenční programy pro děti v péči kurátorů OSPOD
Termín
2013 - 2015
Výsledky
Snížení kriminality a problémového chování vybraných osob
Gestor
Vedoucí odboru školství a sociálních věcí, o.s. Pyramidas
Financování
Rozpočet města, Program prevence kriminality

Opatření 2.2 Přednášky na školách
Výstupy
Pravidelné besedy na místních školách na téma právní vědomí, bezpečnost,
drogy. Pokračovat v nastoleném trendu „Policie není nepřítel “
Termín
2013 - 2015
Výsledky
Dobrá spolupráce se školami při vzdělávání dětí v oblasti prevence
rizikového chování
Gestor
Manažer prevence kriminality (spolupráce s pracovní skupinou prevence
kriminality města)
Financování
Rozpočet města

Opatření 2.3 Řešení drogové problematiky u dětí
Výstupy
Podpora poradenství pro rodiče a děti
Termín
2013 - 2015
Výsledky
Snížení rizikového chování u cílové skupiny
Gestor
Manažer kriminality
Financování
Dotační programy, rozpočet města

Priorita 3: Zvýšení právního vědomí občanů
Opatření 3.1 Besedy pro obyvatele města
Výstupy
Pravidelné besedy pro vybrané cílové skupiny (zejména senioři)
Termín
Průběžně 2013 - 2015
Výsledky
Právně vzdělaní občané, informovaní o možnostech ochrany před
kriminalitou, spolupráce se zástupci občanů při vyhledávání aktuálních
témat a přípravách besed.
Gestor
Manažer prevence kriminality (spolupráce s pracovní skupinou prevence
kriminality města)
Financování
Rozpočet města
Opatření 3.2 Pravidelná rubrika v Třeboňském světě (měsíčník)
Výstupy
Pravidelné příspěvky v oblasti kriminality ve města (strana A4)
Termín
měsíčně
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Výsledky
Gestor
Financování

Informovanost občanů o aktuálních problémech a možnostech ochrany pře
kriminalitou.
Manažer prevence kriminality, šéfredaktor Třeboňského světa
Rozpočet města (z poplatků na placenou inzerci v TS)

8. Organizační a personální zabezpečení plánu
Manažerem prevence kriminality pro město Třeboň byl stanoven vrchní strážník Městské
policie Třeboň Vladimír Školka. Tato osoba se rovněž stává garantem navržených opatření.
Pracovní skupina prevence kriminality:
Vladimír Školka – manažer prevence kriminality
Zdeněk Mráz – místostarosta města
Bc. Martin Hrneček – vedoucí obvodního oddělení policie Třeboň
Mgr. Alena Zárubová – projektová manažerka
Marta Přibylová – Domov dětí a mládeže Třeboň
V Třeboni dále funguje komise veřejného pořádku a dopravy, která se rovněž věnuje
problematice kriminality. S touto komisí se předpokládá úzká spolupráce.

Zpracoval:
Vladimír Školka, vrchní strážník Městská policie Třeboň
Mgr. Alena Zárubová, projektová manažerka

Plán prevence kriminality města Třeboň na léta 2013 – 2015 schválila rada města usnesením
č. 80/2013-70 ze dne 6.2.2013.
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