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Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou pro rok 2022 byl zpracován v souladu 
se schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020* 
(dokument vlády ČR), koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021 
a se Strategickým plánem prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2019 – 
2020**. Vycházel především z aktuálních dat zpracovaných v Bezpečnostní analýze 
vypracované za rok 2021, která obsahuje informace o bezpečnostní situaci v Kralupech nad 
Vltavou, o problémech s různými typy trestné či jiné protiprávní činnosti za uplynulé období. 
 
 

* „Prodloužení termínu pro předložení nové Strategie prevence kriminality v ČR (SPK) od roku 
2021: Dne 15.06.2020 vláda ČR projednala vyhodnocení SPK a Akčního plánu PK za rok 2019 
a současně schválila prodloužení termínu pro předložení nové SPK od roku 2021 a s tím i 
prodloužení platnosti stávající SPK do přijetí nové. Nová SPK má být vládě ČR předložena ke 
schválení do konce září 2021, a to již včetně akčního plánu. 

Prodloužení platnosti SPK bude mít vliv i na lokální plány, koncepce a strategie, neboť ty jsou 
často vázány právě na období celorepublikové SPK. MV se bude pro dotační program PK na 
příští rok zabývat mechanismy pro doložení aktuálních dokumentů v rámci projektů, resp. 
splnění podmínky zásad pro poskytování dotací. Optimální varianta se jeví, že si kraje/obce 
prodlouží v případě zájmu a potřeby své strategické dokumenty o 1 rok, příp. až o 2 (s ohledem 
na schvalování nové SPK až ke konci 2021).“        Zdroj : web MV ČR 

**Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 21.12.2020, pod číslem usnesení 
20/07/7/2, prodloužení platnosti Strategického plánu prevence kriminality města Kralupy 
nad Vltavou o 2 roky, do 31.12.2022. 
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CÍLOVÁ SKUPINA: Občané z ORP Kralupy nad Vltavou 

PRORITA PPK: Prohlubování právního vědomí občanů – přednášky MP; přednášky                                                     
v rámci projektu „SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ“ 

 
Zvyšování důvěry občanů v jednotlivé složky Integrovaného 
záchranného systému – zajímavou formou přiblížení jejich práce široké 
veřejnosti – 5. ročník BEZPEČNÝ DEN 2022; Preventivní videa 
zveřejňovaná v průběhu roku na webových stránkách města; Brožurky 
a letáčky zdarma dostupné na infocentrech v Kulturním domě a v DDM. 

 Zvyšování pocitu bezpečí – forenzní značení jízdních kol a 
kompenzačních pomůcek; projekt Asistent prevence kriminality. 

 Ochrana veřejného zdraví – projekt Terénní program 2021 Kralupy nad 
Vltavou.  

 Lepší informovanost občanů o dění v oblasti prevence ve městě 
Web: http://www.bezpecnekralupy.cz/. 

 Aktivní zapojení veřejnosti do Programu prevence kriminality – Noc 
venku.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Děti a mládež ORP Kralupy 

PRIORITA PPK: Podpora spolupráce města, městské policie a Policie ČR, škol, 
volnočasových aktivit a ostatních aktérů prevence kriminality – 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Celoměstská hra DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ 
TONDY KRALUPY v rámci projektu SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací 
(nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá 
sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi), kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení 
vývoje dítěte. 

PRIORITA PPK: Práce s těmito rodinami, pokračování v projektu PAPRSEK, který se 
zaměřuje na děti ve věku 6 – 12 let právě z těchto rodin. 

 

 

1. Cílové skupiny a priority programu 

 

http://www.bezpecnekralupy.cz/
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CÍLOVÁ SKUPINA: Senioři  

PRIORITA PPK: Aktivní primární prevence cílená na proškolení a pomoc jedné 
z  nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Preventivní programy v rámci 
projektu SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ. 

 

 

 

Projekty a akce Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou můžeme rozdělit 
do dvou skupin podle způsobu jejich financování: 

1. Projekty a akce PPK financované pomocí státních a krajských dotací se spoluúčastí 
města. 

 Společně proti kriminalitě 

 Paprsek 

 Asistent prevence kriminality 

 Rozšíření městského dohledového kamerového systému 

2. Projekty a akce PPK plně financované z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou. 

 

 

 

 

Projekty, na které město Kralupy n. Vl. v roce 2022 žádá o dotaci  

 

 Asistent prevence kriminality 

Pokračování v projektu, který byl započat v květnu 2019. V současné době pracuje při 
Městské policii v Kralupech nad Vltavou dvojice asistentů pod mentorem Mgr. Nikolou 
Horákovou. Součástí projektu jsou pravidelná proškolování a supervize jak asistentů, tak 
strážníků MP. Do budoucna vedení MP počítá s rozšířením projektu o další dva asistenty 
tak, aby mohli sloužit na směny (ranní a odpolední). 

Náplň práce APK: Ve spolupráci se strážníky městské policie svým výkonem práce 
napomáhají v ostraze majetku, odstraňovaní negativních jevů v jejich okolí, upozorňují 
na jednání, které nese znaky přestupků a trestných činů, dohlížejí na bezpečnost dětí při 
cestě do a ze školy, dohlížejí na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. 
Jedním ze stěžejních úkolů je pomoc při stabilizaci bezpečnostní situace obyvatel v 

3. Plánované projekty a akce na rok 2022 

2. Finanční zajištění programu v roce 2022 
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rizikových lokalitách, kteří mají mnohdy naprosto odlišné sociokulturní návyky a 
napomáhat při minimalizování latentní kriminality. V rámci naplňování cíle navázání a 
prohlubování důvěry v městskou policii, Policii ČR a další zainteresované instituce. Dále 
se účastní společně se strážníky MP besed se žáky základních škol a napomáhají při 
realizaci dalších projektů prevence kriminality.  

Celkové náklady projektu na rok 2022 jsou 642.900 Kč. Z rozpočtu města bude financováno 
částkou 64.500 Kč. Požadovaná dotace z MV ČR 578.400 Kč. 

 

 „Společně proti kriminalitě“  

Celoroční projekt, který již běží čtvrtým rokem. Je složený z mnoha různých preventivních 
akcí pro rozlišné cílové skupiny. Od celoměstských her pro děti, přes preventivní divadelní 
představení pro seniory až po odborné přednášky pro pedagogy.  

 

Předpokládané celkové náklady 42.800 Kč za předpokladu, že město získá dotaci ze 
Středočeského kraje na prevenci kriminality. Z rozpočtu města bude financováno částkou 
24.500 Kč. Požadovaná dotace 18.300 Kč. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

pol. Místo Kulturní středisko celý katastr města web Kulturní středisko nábřeží zasedací místnost MěÚ

5164 pronájem prostor 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč

5175 občerstvení, pitný režim 1 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 7 000 Kč 500 Kč

5139 letáčky, propagační materiál PK 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 500 Kč 0 Kč

5139 pracovní listy, mapky, brožurky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

5169

honoráře (přednášející, grafik, 

moderátor, ilustrátor) 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč

5139 ceny pro účastníky hry a kvízů 0 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM 14 200 Kč 5 200 Kč 3 200 Kč 6 200 Kč 13 500 Kč 500 Kč

výše dotace 3 200 Kč 5 200 Kč 3 200 Kč 6 200 Kč 500 Kč 0 Kč

výše spoluúčasti 11 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč 500 Kč

termín podzim celý rok celý rok září/říjen květen podzim

akce
preventivní divadelní 

představení pro seniory

preventivní 

celoměstské hry pro 

děti ne téma 

kyberšikana, požární 

prevence, domácí násilí

výtvarná soutěž 

Preventivní výstava s 

programem pro školy na 

téma "IZS - Hrdinové 

kralupských ulic"

"Bezpečný den" - 

preventivně-

propagační akce na 

nábřeží Vltavy za 

účasti všech složek IZS 

s ukázkami na souši i 

na vodě

přednášky pro odbornou 

veřejnost - 

kyberbezpečnost, 

rasismus a extrémní 

násilí, domácí násilí

přednášející/účinkující

amatérské divadlo, 

por.Mgr.Markéta 

Johnová - Krajské 

ředitelství PČR Územní 

odbor Mělník

0 0 0 moderátor Petr Pauljučok

Mgr. Jiří Průša, Doc. PhDr. 

Barbora Veglichtová, 

Ph.D., MBA, por. Mgr. 

Markéta Johnová, DiS. - 

Krajské ředitelství PČR 

Územní odbor Mělník

spolupráce PČR, KaSS Vltava
pracovní skupina 

Bezpečné Kralupy

Městská policie 

Kralupy, Pracovní 

skupina Bezpečné 

Kralupy

Policie ČR, Městská 

policie Kralupy, KaSS 

Vltava, IZS, Asistenti 

prevence kriminality

IZS, BESIP, Český 

červený kříž, KaSS 

Vltava, Asistenti 

prevence kriminality

Pracovní skupina 

prevence kriminality, 

Komise školská a 

prevence kriminality, 

cílová skupina senioři a jejich rodiny
rodiny s dětmi/děti a 

mládež
děti a mládež široká veřejnost a děti ZŠ školy a veřejnost

pedagogové, strážníci 

městské policie, 

pracovníky neziskových 

organizací procujících s 

problémovou mládeží…

Společně proti kriminalitě 2022

P
O

D
R

O
B

N
O

S
T

I
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 Preventivně vzdělávací pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin ORP Kralupy 
nad Vltavou – PAPRSEK 2022 

- Termín konání pobytu pro děti 18. - 24.06.2022, místo konání ŠVP Mokrosuky – 
Šumava. 

- Projekt PAPRSEK je určen dětem ze sociálně znevýhodněných  rodin se zaměřením na 
aktivní trávení volného času, doplněné o prevenci kriminality. Jde především o 
prevenci před vznikem sociálně patologických jevů ve vyšším věku dětí. 

- Projekt je určen pro děti ve věku 6 – 12 let. Předpokládaný počet dětí, které se v roce 
2022 projektu zúčastní je 12. 

- Do programu projektu se opět zapojí Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy nad 
Vltavou. O spolupráci s dalšími složkami IZS se jedná.  

Předpokládané celkové náklady 130.112 Kč za předpokladu že město získá dotaci z 
humanitárního fondu Středočeského kraje. Z rozpočtu města bude financováno částkou  
14.822 Kč. Požadovaná dotace 115.290 Kč. 

 

 Rozšíření městského kamerového dohledového systému o 2 nové body 

V roce 2022 se plánuje rozšíření kamerového systému o další 2 body.  

1. Cesta Brigádníků x Štefánikova 
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2. Pod Hájem 

 

Předpokládané celkové náklady na oba kamerové body 146.500 Kč. Z rozpočtu města bude 
financováno částkou 30.000 Kč. Požadovaná dotace z MV ČR 116.500 Kč. 

 

      Projekty financované z rozpočtu města 

 

 Terénní program – SEMIRAMIS z. ú. 

Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické 
služby uživatelům drog a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí na území města 
Kralupy nad Vltavou. Město Kralupy nad Vltavou tento projekt každoročně financuje 
z rozpočtu města. Pro letošní rok je v rozpočtu schválena částka ve výši 140.000 Kč. 

 Minimální preventivní program pro základní školy – Komise ŠaPK 

Základní školy v Kralupech nad Vltavou si samy plánují minimální preventivní program, 
jehož návrh předkládají komisi školské a prevence kriminality. Z rozpočtu komise je cca 
98 % použito na minimální preventivní program na školách a zbývající 2 % na akci 
„Loučení s prázdninami“. V roce 2020 byl ZM schválen rozpočet komise školské a 
prevence kriminality ve výši 437.000 Kč. 
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 Besedy pro žáky základních a středních škol – MP 

Městská policie Kralupy nad Vltavou pořádá pravidelně přednášky pro děti z mateřských 
škol, žáky a studenty základních a středních škol a pro seniory v DPS. Nejčastějšími tématy 
jsou: bezpečně doma a na silnici, „Malý kriminalista“ – základy kriminalistiky, právní 
vědomí, šikana, kyberšikana, kouření, alkohol, návykové látky, multikultura, pomoc 
v nouzi. Financováno z rozpočtu Městské policie. 

 

 Forenzní značení – pokračování – MP 

S forenzním značením jízdních kol a kompenzačních pomůcek město Kralupy nad Vltavou 
začalo v roce 2017. V roce 2022 budou tedy strážníci MP značit již šestou sezónu. První dva 
roky byl projekt dotačně podpořen účelovou dotací z Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2019 
si forenzní značení již celé financuje město Kralupy. O značení jízdních kol (především 
elektro-kol) a koloběžek je stále mezi občany ORP Kralupy velký zájem. Městská policie 
byla oslovena i zdravotnickými zařízeními a DPS a značí forenzní sadou i kompenzační 
pomůcky. Nákup jedné značící sady stojí průměrně 7.290 Kč a označí se s ní cca 100 
předmětů. Ročně se značí v průměru 150 předmětů. 

 

      Akce financované z rozpočtu města 

 

 Loučení s prázdninami (komise školská a prevence kriminality) 

Sedmý ročník akce v rámci prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou zaměřené na 
aktivní využití volného času. Akci pořádá komise školská a prevence kriminality ve 
spolupráci s koordinátorkou PK, sportovní komisí a se sportovními oddíly z Kralup. Akce 
se též účastní Sbory dobrovolných hasičů, Městská policie a Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Mělník. Loučení s prázdninami se koná vždy na konci letních prázdnin a 
je plně financováno z rozpočtu města. Celkové náklady na akci se pohybují průměrně 
kolem 50.000 Kč. 

 Noc venku 

Celostátní projekt na podporu osob bez přístřeší pod názvem „Noc venku“. Hlavním 
patronem akce byla Charita Kralupy nad Vltavou. Přesné datum konání akce je stanoveno 
celorepublikově v průběhu roku – předpokládaný termín je 24.11.2022. Spoluorganizátory 
akce KaSS a Pracovní skupina prevence kriminality. Z rozpočtu města (kapitola č. 2 OSVŠK – 
prevence) se na akci přispívá částkou do 5.000 Kč. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

PROJEKTY A AKCE 2021 
CELKOVÁ 
ČÁSTKA 

OČEKÁVANÁ 
DOTACE 

Terénní program – SEMIRAMIS 140.000 Kč 0 Kč 

Forenzní značení 10.000 Kč 0 Kč 

Minimální preventivní program + Loučení s prázdninami 437.000 Kč 0 Kč 

Bezpečné město – informační web pro občany 0 Kč 0 Kč 

NOC VENKU 5.000 Kč 0 Kč 

SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ  42.800 Kč 18.300 Kč 

PAPRSEK (pobyt na 8 dnů)  130.112 Kč 115.290 Kč 

Propagační materiály na většinu výše uvedených akcí 15.000 Kč 0 Kč 

Asistent prevence kriminality  642.900 Kč 578.400 Kč 

Rozšíření kamerového systému 146.500 Kč 116.500 Kč 

CELKEM 1.569.312 Kč 828.490 Kč 

 
 

 

 

 Akce a projekty* 2022 

Duben Výtvarná soutěž (Národní protidrogová centrála, BESIP) 

Květen Tonda Kralupa 4. díl 

Červen 2.6.2022 Bezpečný den (Dny Kralup), 18.-24.6. Paprsek 

Září 8.-27.9. Výstava MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – KaSS 

Říjen Tonda Kralupa 5. díl,  

Listopad Divadelní představení nejen pro seniory 

prosinec Tonda Kralupa 6. díl 

Celoroční 
projekty 

Bezpečné Kralupy (web)  

*Termíny konání akcí či zahájení projektů se mohou měnit dle aktuálního dění v ČR. 

5. Kalendář akcí na rok 2022 

4. Finance 
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Použité zkratky: 

MP  městská policie 

DDM  dům dětí a mládeže 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

PPK  program prevence kriminality 

ORP  obec s rozšířenou působností 

Komise ŠaPK komise školská a prevence kriminality 

MPP  minimální preventivní program 

RM  rada města 

ZM  zastupitelstvo města 

DPS  dům s pečovatelskou službou 

IZS  integrovaný záchranný systém 

SPK  Společně proti kriminalitě 

KaSS  Kulturní a společenské středisko 

OSVŠK  odbor sociálních věcí, školství a kultury 

APK  asistent prevence kriminality 

ŠVP  škola v přírodě 


