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Hodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni – 
Partnerství 2007 

OBEC 
 
I. OBECNÉ PODMÍNKY 
Obec/ město Svitavy 
Počet obyvatel 17 544 (k 19.12.2007) 
Program realizován v roce/letech 1999 – 2005 a 2007 
Celkové náklady na prevenci kriminality 
na místní úrovni 

18 012 602 Kč v letech 1999 – 2005 + rok 2007 

Celková výše přidělené dotace 7 789 000 Kč 
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY  Celkem Sociální Situační Informace pro 

občany 
Celkový počet realizovaných projektů  31 17 10 1 
Celkový počet projektů podpořených 
státní účelovou dotací 

27 14 9 1 

Počet realizovaných projektů v roce 2007 1 0 0 1 
Počet projektů podpořených státní 
účelovou dotací v roce 2007 

1 0 0 1 

 
BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 2004 2005 2006 2007 

Celkový nápad trestných činů (TČ) 671 602 571 771 
Majetková TČ 409 302 277 403 
TČ nejvíce zatěžující obec/město     
1. Krádeže vloupáním 170 111 97 117 
2. Krádeže prosté 208 159 144 243 
3.     
4.     
5.     
Celkový nápad přestupků 977 751 1 364 1 387* 
Přestupky nejvíce zatěžující obec/město     
1. § 30 66 34 68 73 
2. § 47 - 50 869 620 818 665 
3. Dle obecní vyhlášky 24 21 389 310 
4. Přestupky v dopravě (MP – blokově i 
předání správnímu orgánu) 

   1 527 

* Nezahrnuty přestupky v dopravě zjištěné MP Svitavy     
 
DALŠÍ SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2004 2005 2006 2007 
Nezaměstnanost (%) 13,04 12,65 11,77 8,74 
Počet uchazečů na 1 pracovní místo 1 277 1 117 965 8,49 
Počet osob v evidenci sociálně 
potřebných 

1 278 1 073 1 012 453 

Výše vynaložených prostředků na dávky 
státní sociální podpory 

43,53 38,18 32,44 13,95* 
4,45** 

Velikost populace ve věku 15 - 29 let (%) 22,49 21,46 20,41 19,33 
Jiné rizikové sociální ukazatele * Dávky 

hmotné 
nouze 

** Dávky 
soc. péče 
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II. ORGANIZACE PRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 
Komise pro prevenci kriminality (pracovní 
skupina pro prevenci kriminality) v obci/městě 

ano    od roku 1998 

Složení (funkční) komise Předseda: Bc. Erich Stündl, koordinátor prevence 
kriminality MěÚ Svitavy 
Členové: 
JUDr. Bohumil Kotala, předseda Okr. soudu Svitavy 
Mgr. Jiří Horníček, okr. státní zástupce, OSZ Svitavy 
npor. Jiří Macháň, vedoucí OOP ČR Svitavy 
npor. Mgr. Martina Simonová, PIS OŘ PČR Svitavy 
Bc. Lubomír Dobeš, tajemník MěÚ Svitavy 
Šárka Řehořová, vedoucí odboru SVZ MěÚ Svitavy 
Daniela Hrnčířová, vedoucí odboru pro projednávání 
přestupků MěÚ Svitavy 
Bc. Vladimír Stupka, kurátor pro dospělé OSVZ MěÚ 
Svitavy 
Bc. Karel Čupr, velitel MP Svitavy 
Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka ZŠ Felberova 
Mgr. Jiří Žilka, učitel Gymnázia Svitavy 
Mgr. Lenka Buchtová, vedoucí střediska PMS ve Svitavách 
Mgr. Magda Sodomková, učitelka SZŠ Svitavy 

 
Součinnost zainteresovaných subjektů v oblasti prevence kriminality 
 Formy spolupráce při realizaci preventivních aktivit v obci/městě 
Krajský úřad Spolupráce s krajskou koordinátorkou – příprava a vyhodnocení 

projektů. Spolupráce s krajskou protidrogovou koordinátorkou. 
Protidrogový koord. Koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy vykonává činnost i na 

tomto úseku. 
Úřad práce Spolupráce při zpracování projektů prevence kriminality. 
Policie ČR Příprava a realizace strategie v oblasti bezpečnosti a prevence 

sociálních deviací. Společné projekty v oblasti situační prevence a 
řešení aktuálních problémů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality; 
vyhodnocování programů prevence kriminality. Přijímání opatření 
v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací ve městě a regionu. 

Městský/ Obecní úřad Vzájemná provázanost jednotlivých odborů s KPPK při plánování, 
organizaci i realizaci strategie v oblasti bezpečnosti a prevence 
sociálních deviací (programů, projektů i konkrétních opatření). 

Městská policie  Součinnost na realizaci strategie v oblasti bezpečnosti a prevence 
sociálních deviací v rámci KSP, „Partnerství“, společná činnost v KPPK. 

Rozpočtové a 
příspěvkové 
organizace obce 

Společná činnost při plánování i realizaci KSP, „Partnerství“ (např. 
školská zařízení, středisko kulturních služeb apod.). Spolupráce v řadě 
dílčích programů, projektů a opatření. 

Občanská a zájmová 
sdružení 

Nadace Josefa Plívy, Romské občanské sdružení „Čavoro“, OS 
„Salvia“. OS Laxus, OS Klus, OS Bonanza, OS Květná Zahrada. 

Charitní a církevní 
organizace 

Oblastní spolek ČČK (společné projekty a práce na KSP i „Partnerství“), 
Charita Svitavy – spolupráce v sociální oblasti (postižení, senioři apod.). 

Zdravotnická zařízení Spolupráce v rámci projektu SVI (Nemocnice Svitavy, dětští pediatři 
z města a regionu). Spolupráce při realizaci projektů KSP (azylové 
domy apod.), oddělení psychiatrie a dětské oddělení Nemocnice ve 
Svitavách – spolupráce při řešení konkrétních případů v sociální oblasti 
a oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Komerční sféra AGA – Asociace Gremium Alarm – příprava projektů situační prevence 
Jiné --- 
 
Plánování preventivních aktivit 
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Koncepce/plán prevence kriminality 
(dlouhodobý, střednědobý) přijatý 
zastupitelstvem obce/města 

Ano (Strategie v oblasti bezpečnosti a sociálních 
deviací na léta 2007 – 2012) – součást Rozvojového 
plánu města Svitavy 

Stanovené priority V roce 2007 připravena Strategie v oblasti bezpečnosti a 
prevence sociálních deviací pro léta 2007 - 2012 
 

Stanovené úkoly (mimo jiné): Svitavy městem: 
1. bezpečným pro občany i návštěvníky 
2. kde bezpečnost a prevence je věcí všech občanů 
3. výchovy k odpovědnosti a úcty ke spravedlnosti i právu 
4. spolupráce institucí se vztahem k bezpečnosti a 

prevenci kriminality 
5. důvěryhodné, otevřené, vstřícné a profesionální policie 

zapojené do systému prevence sociálních deviací 
6. minimalizujícím podmínky pro vznik sociálních deviací 
Je oblast prevence kriminality součástí 
rozpočtu obce/města 

Ano, od roku 1999 má prevence kriminality 
samostatnou kapitolu, která je součástí rozpočtu 
města Svitavy (pro rok 2007 – 1 060 000 Kč; 2008 – 
1 125 000 Kč). 

 
 
Formy komunikace mezi zainteresovanými subjekty a veřejností v oblasti prevence 
kriminality 
Prostřednictvím manažera (jakým 
způsobem?) 

Pravidelná jednání KPPK, komise sociálně-právní ochrany 
MěÚ Svitavy, tým pro mládež, porady jednotlivých 
zapojených institucí a osobní jednání. 

Prostřednictvím médií (jakým 
způsobem?) 

Televizní studio Comvision, Noviny Svitavska, Mladá Fronta, 
měsíčník Naše město. 

Jiný způsob (jaký?) Sociologické studie (v roce 2000, 2006) 
Prezentace na internetu (pokud 
ano, internet. adresa) 

KPPK - http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php 
OOP ČR Svitavy - http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php
http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 
INFORMACE PRO OBČANY 

 
 
 
OBECNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE 
Název projektu Informování v oblasti prevence kriminality 
Obec/město Svitavy 
Číslo projektu / Rok 963.2/2007 
Dodavatelská organizace 
projektu (kdo jej provedl) 

--- 

Osoba odpovědná za projekt Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy 
Participující subjekty  PČR OŘ Svitavy a MP Svitavy 
 
 
 
SPECIFIKACE PROJEKTU 
Typ projektu (dle přiloženého 
členění) 

Informace pro občany 

Stručná charakteristika předmětu 
projektu 

Projekt zaměřený na informování občanů i odborné veřejnosti 
– viz cíle projektu… 

Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo efektivní a moderní informování 
občanů a odborné veřejnosti o preventivních programech, 
projektech a především opatřeních, která jsou ve městě 
Svitavy realizována nebo připravována komisí pro prevenci 
kriminality, případně dalšími subjekty (PČR, MP, okresním 
soudem, státním zastupitelstvím, probační a mediační službou, 
jednotlivými odbory MěÚ Svitavy apod.). Snahou bylo aktivně 
zapojit občany i odbornou veřejnost do maximálního počtu 
aktivit, které souvisejí touto činností.  
Dílčím cílem bylo předávání zkušeností z realizace 
konkrétních programů, projektů nebo opatření zástupcům 
dalších měst a obcí. Konkrétně se jednalo o „Komplexní 
program prevence kriminality“ a projekt SVI. 
 

Cílová skupina • oběti trestných činů 
• oběti domácího násilí 
• rodiče – ve vztahu k závislostem 
• senioři a osaměle žijící osoby 
• rodiče a pedagogičtí pracovníci – ve vztahu k problematice 

šikany 
• občané – ve vztahu k prevenci před násilnou trestnou 

činností 
• občané – ve vztahu k prevenci před majetkovou trestnou 

činností (včetně vloupání do rekreačních objektů) 
Z hlediska odborné veřejnosti se jednalo o: 
• statutární zástupce obcí a měst 
• manažery (koordinátory) prevence kriminality 
• zástupce policie ČR a obecních (městských) policií 
• pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a mládeže 
• pracovníky justice a probační a mediační služby 
• zástupce nonprofitních organizací mimo státní sektor 

Velikost cílové skupiny Laická veřejnost (řádově stovky osob), odborná veřejnost (cca 
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100 osob) 
Metody poskytování informací Z hlediska metod jednotlivých přednáškových akcí se jednalo o 

metody monologické, dialogické i výcvikové. Konkrétně byly 
voleny besedy, přednášky, školení, semináře, diskuse, výcviky 
apod. Oblast však zahrnovala i informování prostřednictvím 
médií (místního i regionálního tisku, celoplošné i místní 
televize a také tvorbu nových internetových stránek města 
Svitavy pro oblast sociálních deviací).  

Odborné zajištění projektu 
(profesionální) 

Bc. Erich Stündl, koordinátor prev. kriminality MěÚ Svitavy 
Mgr. Martina Simonová, PIS PČR OŘ Svitavy 

Počet pracovníků (kmenoví 
zaměstnanci / 
externisté/dobrovolníci) 

0 
Vše řešeno s pomocí stávajících pracovníků nad rámec jejich 
běžné pracovní náplně. 

Výčet činností v rámci projektu 
(počet + časový harmonogram) 

Přednášky, besedy, semináře, výcviky, brainstorming – 
paralelně pro odbornou i laickou veřejnost, úprava webových 
stránek, vysílání místní televize, diskuse v regionálním tisku, 
články v regionálním i celostátním tisku, pravidelné články 
v měsíčníku Naše město (zdarma 7 200 domácností ve městě).  
Nad rámec původního projektu vytvořilo webové stránky i 
OOP ČR Svitavy. Tyto stránky jsou hostovány na serveru 
města Svitavy a také zahrnují oblast prevence kriminality. 

Co se díky projektu změnilo  V rámci odborné veřejnosti se zvýšilo povědomí o projektu a 
metodách práce prostřednictvím SVI. 
V laické veřejnosti se zvýšilo povědomí o možnostech ochrany 
před jednotlivými druhy trestné činnosti, na které byla 
orientována jednotlivá témata.  

Co se podařilo (konkrétní výsledky 
a úspěchy) 

V rámci jednorázových akcí bylo ve druhém pololetí 
uspořádáno 20 jednorázových akcí pro veřejnost (včetně žáků 
a studentů) – viz detailní vyhodnocení projektu. 
V rámci vysílání televize CMS bylo odvysíláno (v týdenní 
periodě) 12 pořadů (viz detailní vyhodnocení projektu). 
Vznikly zcela nové stránky pro oblast sociálních deviací 
v rámci města Svitavy a ze strany PČR byly vytvořeny nové 
stránky OOP ČR Svitavy. 

Co se nepodařilo (důvody) Záměry projektu byly splněny… 
Hodnocení ze strany veřejnosti a 
zástupců obce/města  

Hodnocení ze strany veřejnosti lze pouze odhadovat, konečné 
dopady projektu by bylo možné vyhodnotit pouze 
sociologickým šetřením. Lze se domnívat, že veřejnost se o 
oblasti bezpečnosti a prevence dozvídá stále více informací. 
Hodnocení ze strany zástupců obce je pozitivní. 

Jaká je návaznost projektu na 
další aktivity (instituce) v rámci 
obce/města 

Projekt je součástí strategie v oblasti bezpečnosti a prevence 
kriminality v letech 2007 – 2012. 

Jak bude projekt pokračovat Technické vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu, 
bude nadále využíváno pro pravidelné informování odborné i 
laické veřejnosti. Předpoklad využití vybavení je nejméně 5 let. 

V příloze předložte všechny konkrétní výstupy projektu (letáky, skládačky, brožury, informační 
materiály, ohlasy na projekt v tisku)   
 
 
• Závěrečnou hodnotící zprávu o projektu zpracuje realizátor dle podkladů dodavatelské 

organizace. Její součástí bude i přehled čerpání - vyúčtování - účelové dotace na 
projekt.  
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Závěrečná hodnotící zpráva projektu s názvem: 

Informování občanů v oblasti prevence kriminality 
 

Cíl projektu 
Hlavním cílem projektu bylo maximálně efektivní a moderní informování občanů a 

odborné veřejnosti o preventivních programech, projektech a především opatřeních, která jsou ve 
městě Svitavy realizována komisí pro prevenci kriminality, případně dalšími subjekty (PČR, MP, 
okresním soudem, státním zastupitelstvím, probační a mediační službou, jednotlivými odbory 
MěÚ Svitavy apod.). Snahou bylo aktivně zapojit občany i odbornou veřejnost do maximálního 
počtu činností, které souvisejí s touto problematikou nebo s opatřeními, která mohou občané 
provádět samostatně (pokud o nich budou informováni). 

V souvislosti s vyhodnocením projektu lze konstatovat, že cíle projektu byly v průběhu 
roku plněny. Technické vybavení, které bylo součástí žádosti, bylo vzhledem k včasnému 
poskytnutí finančních prostředků ze strany OPK MV ČR pořízeno již v průběhu měsíce května a 
června 2007. Vybavení bylo nadále plně využíváno ke všem plánovaným činnostem. Do doby 
pořízení předmětného vybavení k tomuto účelu sloužilo vybavení MěÚ Svitavy zapůjčené 
z oddělení informatiky. 

Dílčím cílem bylo předávání zkušeností z realizace konkrétních programů, projektů nebo 
opatření zástupcům dalších měst a obcí. Konkrétně se jednalo o „Komplexní program prevence 
kriminality - Partnerství“ ve vztahu k rámcové metodice nebo realizaci jednotlivých projektů.  

Také v tomto ohledu lze konstatovat, že počet návštěv města Svitavy – celkem ze 16 měst 
ČR - je vysoký, a 8 seminářů, které město Svitavy připravilo, bylo na hranici časových a 
organizačních možností. Pouze jedna akce – seminář k SVI pro cca 35 účastníků - byla účtována 
OPK MV ČR tzv. za úhradu. Ostatní byly zorganizovány bez nároku na finanční odměnu. 

 
 

Cílová skupina 
Cílová skupina byla velmi široká a odpovídala původnímu záměru. Z hlediska bližší 

specifikace snah o komunikaci s občany se jednalo zejména o tyto priority (problematiky) a na ně 
navazující cílové skupiny: 

• oběti trestných činů 
• oběti domácího násilí 
• rodiče – zejména ve vztahu k závislostem 
• senioři a osaměle žijící osoby 
• rodiče a pedagogičtí pracovníci – ve vztahu k problematice šikany a závislostí 
• občané – ve vztahu k prevenci před násilnou trestnou činností 
• občané – ve vztahu k prevenci před majetkovou trestnou činností (zejména vloupání 

do rekreačních objektů) 
 

Z hlediska odborné veřejnosti se jednalo o zástupce obcí, měst nebo institucí, kteří 
v souvislosti s oblastí prevence kriminality město Svitavy navštívili. Konkrétně se jednalo o: 

• statutární zástupce obcí a měst 
• manažery (koordinátory) prevence kriminality 
• zástupce policie ČR a obecních (městských) policií 
• pracovníky sociálně právní ochrany dětí 
• pracovníky justice a probační a mediační služby 
• zástupce nonprofitních organizací mimo státní sektor 

Svitavy v roce 2007 v této souvislosti navštívili zástupci 16 měst (např. Hradec Králové, Praha 2, 
Nový Jičín, Havířov, Cheb, Šumperk, Náchod, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Hustopeče, 
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Třebíč, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, skupina pro mládež SKPV Policie ČR SVČK Hradec 
Králové apod.). 
 
 
Metody a prostředky k dosažení cílů projektu 

Záměrem projektu bylo pomocí dotačního titulu zabezpečit odpovídající technické 
vybavení pro činnosti typu: přednášky, semináře, konzultace, návrhy technických řešení 
apod. Celkové záměry byly však širší a týkaly se především zajištění komplexní nabídky 
informování občanů o problematice sociálních deviací s důrazem na kriminalitu a závislosti.  

Z hlediska metod jednotlivých přednáškových akcí se jednalo o metody monologické, 
dialogické i výcvikové. Konkrétně byly voleny besedy, přednášky, školení, semináře, diskuse, 
výcviky apod. Oblast však zahrnovala i informování prostřednictvím médií (místního i regionálního 
tisku, celoplošné i místní televize a také internetových stránek města Svitavy (viz kapitola Popis 
projektu) a také propagaci – zejména prostřednictvím tradičního „Dne s IZS“. 
 
 
Vyhodnocení (záměrů) projektu 

Z hlediska záměrů se jednalo o projekt dlouhodobý, časově neohraničený. Jeho hlavním 
realizátorem byla Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy. Z hlediska záměrů jej bylo 
možné rozdělit do 3 základních oblastí: 

 
1. Informování občanů 
2. Informace pro odbornou veřejnost 
3. Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality  

 

Informování občanů 
Komise pro prevenci kriminality připravila desítky vlastních akcí, kterými reagovala na 

vývoj v oblasti sociálních deviací a především pak v oblasti prevence kriminality. Vlastní systém 
akcí byl rozdělit do tří rovin. 

První se týkala konkrétních akcí, které komise připravuje již ve svém ročním plánu. Byly 
věnovány oblastem, které komise v danou chvíli považuje za klíčové nebo které vyplývaly 
z celostátních, případně regionálních priorit. Na tyto akce zvala komise odborníky z celé České 
republiky. Jedná se například o psychology, psychiatry, lékaře, odborníky na závislosti, policisty, 
soudce, státní zástupce, sociální pracovníky apod. 

Z tohoto hlediska byla v roce 2007 nejvydařenější přednáška PhDr. Lidmily Pekařové 
zaměřená na výchovu dětí předškolního věku (viz foto). Přednáška a následné besedy se 
zúčastnilo 89 návštěvníků z řad rodičů, pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků, 
policistů, strážníků apod. 
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Druhá rovina se týkala přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů 

prevence kriminality. Konkrétně lze jmenovat program Právo na každý den, který je realizován 
na všech školách správního obvodu Svitavy. Interaktivní výuky práva za účasti odborníků se 
účastní žáci 8. a 9. ročníků základních škol a studenti 2. a 3. ročníků středních škol. Vyvrcholením 
je každoroční kolo stejnojmenné soutěže. V tomto roce byl pořádán v pořadí již VII. ročník, který 
byl vzhledem k poskytnuté dotaci obohacen o interaktivní otázky pokládané žákům a studentům 
prostřednictvím krátkých videopořadů (viz foto).  

 
 

 
 

 
Mezi další akce tohoto typu patřil tradičně „Den s IZS“ pořádaný každoročně pro 

veřejnost. Jedná se o rozsáhlou akci, jejíž význam přesahuje rámec města Svitavy i regionu. 
Akce se účastní tisíce návštěvníků (viz foto). Akce má propagační charakter a slouží 
k představení všech složek Integrovaného záchranného systému. Akci v roce 2007 navštívilo 
odhadem 2 tisíce účastníků zejména z řad žáků a studentů z celého regionu a v odpoledních 
hodinách občanů města Svitavy. 

 

 
 

Třetí rovina se týkala nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky 
prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem vytvořila komise na webových stránkách města 
ucelenou komplexní nabídku besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou 
rozděleny jednak ve vztahu k věku příjemců a současně tematicky. K danému odkazu se 
případný návštěvník stránek dostane takto:  www.svitavy.cz → Policie a prevence → Prevence 
kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence, nebo přímo 
přes odkaz: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php?sk=vl_nab 

 

http://www.svitavy.cz
http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php?sk=vl_nab
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Nabídka preventivních činností byla využita ve více než ve stovce případů. V následujícím 
přehledu jsou však uvedeny pouze akce, o kterých je KPPK informována. Vzhledem k široké 
nabídce se řada akcí koná bez informování koordinátora prevence a tyto akce nejsou do 
přehledu zahrnuty. Nejvytíženější byla v tomto ohledu v roce 2007 pracovnice PIS PČR OŘ 
Svitavy Mgr. Martina Simonová, která připravila v okrese Svitavy 71 přednášek a besed pro 
jednotlivé cílové skupiny. 11 z těchto akcí bylo uskutečněno na Svitavsku nebo přímo ve 
Svitavách, 4 z nich společně s koordinátorem prevence kriminality. Tematicky byly přednášky a 
besedy zaměřeny především na oblast práva, problematiku návykových látek a pro cílovou 
skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve 
Svitavách celkem 21 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže a současně pro rodiče. 
Jednalo o přednášky a besedy zaměřené na oblast zneužívání nelegálních návykových látek (viz 
foto). Při komunikaci s těmito cílovými skupinami bylo interaktivní využití nové výpočetní a 
prezentační techniky velkou výhodou. 

 

 
 

V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty jako například MP Svitavy a OOP 
ČR Svitavy – návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí; OS 
Klus (problematika alkoholismu, Nadace Josefa Plívy – problematika kouření apod.). V oblasti 
právního vědomí se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti soudců a 
státních zástupců. 

 

Informace pro odbornou veřejnost 
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech 

navštěvují stovky pracovníků z desítek měst České republiky. Jedná se především o konzultace 
k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší 
zájem je o projekty situační prevence a především o pilotní projekt Systém včasné intervence. 

 
Za rok 2007 tímto způsobem město Svitavy navštívilo více než 90 zástupců ze 16 měst a 

desítka dalších subjektů. Pro většinu z nich byly bezplatně uspořádány semináře nebo 
jednorázová setkání. Většina z nich se odehrávala za přispění nového technického vybavení, 
které bylo součástí projektu.  

  
Nejvýznamnější byly 2 semináře k SVI (květen a prosinec 2007), kdy Svitavy navštívili 

zástupci měst, které se v roce 2008 připravují na realizaci projektu SVI. V rámci těchto akcí se 
jednalo dohromady o cca 50 účastníků. 

 

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality 
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně 

informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. 
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Základem pro informování je měsíčník Naše město, který je bezplatně distribuován do všech 
domácností ve městě. Jedná se o celkový počet 7 200 výtisků. V měsíčníku jsou pravidelně 
uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou 
rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou 
rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je 
možný z adresy: http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm. Na informování v měsíčníku Naše město 
navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo 
z tiskových zpráv zasílaných každodenně tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy nebo ze zpráv 
koordinátora prevence kriminality. V roce 2007 byly tímto způsobem každý den připraveny 
informace z PČR OŘ Svitavy – zasílány e-mailem přímo novinářům z celého regionu a současně 
byly ze strany MP Svitavy připravovány zprávy z činnosti, které jsou prakticky každý den 
uveřejňovány na webu města Svitavy viz (http://www.svitavy.cz/novy/mp/index.php) včetně 
fotografií a komentářů. Na tyto zprávy reagují novináři konkrétními dotazy, které jsou 
zodpovězeny písemně nebo na jednorázových setkáních. K závažným tématům jsou 
připravovány cílené tiskové konference. V roce 2007 byly tímto způsobem připraveny 3 tiskové 
konference na MěÚ Svitavy. Jedna z nich se věnovala zprávě o činnosti v oblasti bezpečnosti a 
prevence kriminality, druhá novému modelu kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou 
obecně prospěšných prací a třetí se věnovala problematice nelegálních drog ve svitavském 
regionu. Mezi hlavní partnery v této oblastí patří Noviny Svitavska (součástí Deníků Bohemia) a 
MF Dnes. 

Kromě měsíčníku Naše město KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce 
zapojené do KPPK připravují reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS. 
Vysílání má k dispozici 45% domácností. Kromě toho je toto vysílání k dispozici z obrazovky 
orientované do podloubí na náměstí Míru, kde je dostupné i ostatním občanům, kteří jej prozatím 
„nenaladí“ na svém přijímači. Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že pořady jsou společně 
s několika dalšími vysílány nepřetržitě 24 hodin ve smyčkách, které na sebe navazují. 
Sledovanost pořadů je tímto způsobem velmi vysoká. Informace se lavinovitě šíří mezi občany. 
V roce 2007 bylo tímto způsobem připraveno celkem 12 samostatných pořadů. Konkrétně se 
jednalo o tyto pořady: 

1. Dopadení zlodějů ve Strakově (15.1.2007) 
2. Akce Apač úspěšná (17.1.2007) 
3. Pachatelé drobných krádeží dopadeni (1.3.2007) 
4. O alkoholu v nadaci J. Plívy (15.3.2007) 
5. Přednáška o drogách pro rodiče (1.4.2007) 
6. Pochod anarchistů ve Svitavách (14.7.2007) 
7. Pochod skinheads (21.7.2007) 
8. Pachatelé loupežných přepadení dopadeni (23.9.2007) 
9. 15 let Městské policie ve Svitavách (20.9.2007) 
10. Vandalismus na městském hřbitově (30.9.2007) 
11. Policie o nových případech pervitinu (5.9.2007) 
12. Tisková konference k drogové problematice (16.10.2007) 

 
Od zahájení vysílání je to již více než 90 pořadů.  
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že působení v této oblasti je skutečně velmi široké. 

Prakticky u většiny akcí jsou používána technická zařízení (PC, data - projektor), která byla 
součástí projektu.  

Nad rámec původního projektu byly vytvořeny nové webové stránky zaměřené na 
prevenci kriminality: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php 

 a současně stránky OOP ČR Svitavy: http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm 
Na těchto stránkách jsou zveřejňovány veškeré informace z oblasti bezpečnosti a 

prevence kriminality. 
 
 

http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm
http://www.svitavy.cz/novy/mp/index.php
http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php
http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm
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Personální a technické zabezpečení 
Z hlediska jednotlivých činností byl projekt personálně zabezpečen především členy 

Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy.  Jednotlivých akcí se účastnili přímo členové 
KPPK nebo jimi pověření zástupci (obvykle odborníci z jimi řízených institucí). Pro přednáškovou 
činnost odborníků jsou zabezpečeny finanční prostředky v rozpočtu města Svitavy v kapitole 
prevence kriminality ve výši 20 000 Kč. Odpovědnost za organizaci jednotlivých činností nesly 
koordinátor prevence kriminality Erich Stündl a tisková mluvčí PČR OŘ Svitavy Mgr. Martina 
Simonová. 

Základní technické vybavení (PC, projektor, příslušenství, diktafon, fotoaparát apod.) bylo 
součástí žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím OPK MV ČR. Dotace byla částečně 
krácena. Z těchto důvodů byly některé položky dofinancovány z rozpočtu města Svitavy. Příprava 
a zhotovení videopořadů byly součástí spolupráce se studiem CMS, které je významným 
způsobem dotováno z rozpočtu města Svitavy. Tisky nebo vlastní digitalizace pořadů byla 
hrazena z prostředků KPPK, které jsou součástí rozpočtu města Svitavy v kapitole prevence 
kriminality (viz položkový rozpočet projektu). Pro úplnost je uveden plán i skutečnost. Webové 
stránky byly realizovány pracovníky oddělení informatiky MěÚ Svitavy a jedním z policistů OOP 
ČR Svitavy. Webhosting byl poskytnut PČR bez nároku na úhradu. 
 
 
Rozpočet projektu (plánováno v žádosti a skutečně realizováno): 

PLÁNOVÁNO V ŽÁDOSTI SKUTEČNĚ REALIZOVÁNO 

Technické zařízení - typ Cena 
s DPH 
(Kč) 

Návrh na 
úhradu 

Technické zařízení - typ Cena 
s DPH 
(Kč) 

Dotace přiděleno 
(dotace hrazeno) – 
skutečně hrazeno 

Projektor PANASONIC PT – 
LB50NTE 

39 500 Žádost o 
dotaci 

Projektor NEC NP 40 35 000 35 000 (35 000) – 35 
000 

Projekční plátno COMBIFLEX 
(1003ga8003) – 150 x 150 cm 

4 500 Žádost o 
dotaci 

Projekční plátno 
COMBIFLEX  – 180 x 180 cm 

4 000 4 000 (4000) – 4 000 

Přenosné reproduktory 
LOGITECH V-20 Notebook, 
USB 

1 500 Žádost o 
dotaci 

Přenosné reproduktory 
LOGITECH V-20 Notebook, 
USB 

1 500 1 500 (1 500) – 1 500 

Notebook ACER TravelMate 
6463 WLMi + Win XP CZ + 
Win Office XP CZ 2007 

39 500 Žádost o 
dotaci 

Notebook Asus F3F 15.4C 
MS Office OEM SB 2007 
Win32 CZ 
 
 

30 059 
6 699 

25 000 (26 000)  30 059 
, 6 699 

Klávesnice +myš, TRUST 
Wireless Optical DeskSet DS-
3300X SK 

1000 Žádost o 
dotaci 

Klávesnice TRUST + USB 
HUB 

239 1 000 - 239 

Digitální záznamník OLYMPUS 
WS-300M 

3 900 Žádost o 
dotaci 

Mikrofon OLYMPUS ME 12 600 Žádost o 
dotaci 

Digitální záznamník 
OLYMPUS DS 30 včetně 
mikrofonu 
Nabíječka baterií Panasonic 
BQ – 392 
Baterie dobíjecí Panasonic 
4ks 

4 792 
 
 

699 
 

356 

3 900 + 600 (4 500) – 
4 792 

 
699 

 
356 

Fotoaparát PANASONIC 
DMC-FZ50EG- K černý + SD 1 
GB + pouzdro 

13 500 Prostředky 
města 
Svitavy 

Fotoaparát PANASONIC 
DMC – TZ3 
Pouzdro Panasonic 
Paměťová karta Kingston 1 
GB SD 
Paměťová karta Kingston 2 
GB SD 
Čtečka paměťových karet 
Hama  

10 990 
 

499 
600 

 
550 

 
294 

10 990 
 

499 
600 

 
550 

 
294 

USB disk APACER 1 500 Prostředky 
města 
Svitavy 

USB disk Corsair 
USB HD disk WD 
Pouzdro na přenosný disk 
WD 

2 653 
2 556 

249 

2 653 
2 556 
249 

 
Lektorné - přednášky, školení, 
vzdělávání   

20 000 Prostředky 
města 
Svitavy 

Lektorné - přednášky, 
školení, vzdělávání   

6 000 6 000 

Digitalizace videopořadů 7 000 Prostředky 
města 
Svitavy 

Za rok 2007 bude hrazeno 
v lednu 2008 

0 0 
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Propagace, tisky, web 8 000 Prostředky 
města 
Svitavy 

Propagace ambulantních 
služeb v NM  

5 788 5 788 

Celkem plánováno 140 500 Z toho: 
Žádost o 
dotaci            
90 500            
Prostředky 
města         
50 000 

Celkem  realizováno 113 523 71 000* (71 000) – 
42 523** 

 
* dotace přiděleno 

dotace hrazeno 
** skutečná cena 

 
Závěr  

Vzhledem k dosavadním zkušenostem z průběhu a realizace projektů v oblasti 
informování občanů lze předpokládat, že projekt významně přispěje k informovanosti občanů i 
odborné veřejnosti. Projekt bude pokračovat i v roce 2008. 


