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Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou pro rok 2019 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 
2018, která obsahuje informace o bezpečnostní situaci v Kralupech nad Vltavou, o problémech 
s různými typy trestné či jiné protiprávní činnosti za uplynulé období. 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 15 let z těchto rodin. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Občané z ORP Kralupy nad Vltavou 

PRORITA PPK:  -    prohlubování právního vědomí občanů – přednášky MP; „SPOLEČNĚ      
                                            PROTI KRIMINALITĚ“ 

- zvyšování důvěry občanů v jednotlivé složky Integrovaného 
záchranného systému – zajímavou formou přiblížení jejich práce 
široké veřejnosti – Dny Kralupy – BEZPEČNÝ DEN 

 - zvyšování pocitu bezpečí - forenzní značení jízdních kol a 
kompenzačních  pomůcek. Projekt Asistent prevence kriminality. 

 -   lepší informovanost občanů o dění v oblasti prevence ve městě – Web 
Bezpečné město Kralupy nad Vltavou. 

 -   Aktivní zapojení veřejnosti do Programu prevence kriminality – Noc 
venku. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Občané a návštěvníci města Kralupy nad Vltavou 

PRIORITA PPK: Zvyšování pocitu bezpečí ve městě - Rozšíření městského kamerového 
dohledového systému o další 2 body.  

 

 

1. Cílové skupiny a priority programu 
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CÍLOVÁ SKUPINA: Děti a mládež ORP Kralupy 

PRIORITA PPK: Podpora spolupráce města, městské státní policie, škol, volnočasových 
aktivit a ostatních aktérů prevence kriminality – LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI. 

 

 

 

 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

       Projekty na které město Kralupy nad Vltavou bude žádat o dotace  

 

 Asistent prevence kriminality, víceletý projekt dotace na 3 roky 

- Proškolení strážníků a budoucích asistentů prevence kriminality, supervize, samotné 
spuštění projektu od května 2019, ve spolupráci s Úřadem práce.  

- Zaměstnání dvou asistentů prevence kriminality u městské policie. Ve spolupráci se 
strážníky městské policie budou svým výkonem práce napomáhat v ostraze majetku, 
pomáhat odstraňovat negativní jevy v jejich okolí, upozorňovat na jednání, které nese 
znaky přestupků a trestných činů, dohlížet na bezpečnost dětí při cestě do a ze školy, 
dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Jejich práce bude 
řízena a organizována mentorem. Jedním ze stěžejních úkolů je pomoc při stabilizaci 
bezpečnostní situace obyvatel v rizikových lokalitách, kteří mají mnohdy naprosto 
odlišné sociokulturní návyky a napomáhat při minimalizování latentní kriminality. V 

3. Plánované projekty a akce na rok 2019 

3.1. Projekty  

 

2. Finanční zajištění programu v roce 2019 



4 
 

rámci naplňování cíle navázání a prohlubování důvěry v městskou policii, Policii ČR a 
další zainteresované instituce, budou nejen využívat svou velmi dobrou místní znalost, 
ale budou zároveň se strážníky docházet na besedy za žáky základních škol a 
napomáhat při realizaci dalších projektů prevence kriminality. Dále budou nápomocni 
organizacím zabývajícím se smysluplným naplněním volnočasových aktivit dětí a 
mládeže v sociálně vyloučené lokalitě.  

Celkové náklady projektu na rok 2019 jsou 462.530 Kč. Z rozpočtu města bude financováno 
částkou 65.330 Kč. Z dotace z MVČR bude financováno na rok 2019 částkou 397.200 Kč. 

Projekt je na 3 roky a celkové náklady celého projektu jsou 1.634.086 Kč. 

 

 Rozšíření městského kamerového dohledového systému o 2 nové body 

- Podklady musí dodat OO PČR ve spolupráci s MP. Plán bude vypracován na 3 roky 
s tím, že každý rok přibydou dle aktuální situace 2 nové body.  

Předpokládané celkové náklady maximálně 250.000 Kč. Z rozpočtu města bude 
financováno částkou max. 25.000 Kč. Z dotace z MVČR bude financováno částkou max. 
225.000 Kč. 

 

 Preventivně vzdělávací pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin ORP Kralupy 
n. Vl. – PAPRSEK 2019 

- Termín konání pobytu pro děti 14. - 21.06.2019 

- Projekt PAPRSEK je určen dětem ze sociálně slabých 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 – 15 let. Předpokládaný počet dětí, které se v roce 
2019 projektu zúčastní je 15. 

- Do programu projektu se opět zapojí OOPČR Kralupy nad Vltavou a Sbor 
dobrovolných hasičů Veltrusy. O spolupráci s dalšími složkami IZS se jedná.  

Předpokládané celkové náklady maximálně 110.100 Kč. Z rozpočtu města bude 
financováno částkou max. 33.030 Kč. Z dotace z MVČR bude financováno částkou max. 
77.070 Kč. 

 

 „Společně proti kriminalitě“  

- Nový projekt vzniká ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 

- Témata – kyberšikana, bezpečnost školních akcí, kurátorská práce s nezletilými, kurz 
první pomoci, požární bezpečnost… 
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- Projekt bude zahájen v dubnu 2019 celodenním seminářem pro ředitele a preventisty 
ze škol (kinosál KaSS). Více témat, více přednášejících. 

- Od května by projekt pokračoval 1x měsíčně cca 2 hodinovými přednáškami (DDM) 5-
6 přednášek. Vždy jedno téma, jeden přednášející pro určitou cílovou skupinu 
(senioři, rodiče, učitelé, děti…) 

- Na závěr neformální setkání, kde se shrne celý projekt a představí se brožura, která 
k projektu vznikne.   

Předpokládané celkové náklady maximálně 150.000 Kč. Z rozpočtu města bude 
financováno částkou max. 15.000 Kč. Z dotace z MVČR bude financováno částkou max. 
135.000 Kč. 

 

      Projekty financované z rozpočtu města 

 

 Noční akce MP „Limo“ a „Joker“ 

- Pravidelné preventivní akce Městské policie týkající se alkoholu u nezletilých dětí 
(Limo) a mladistvých v hernách (Joker). Akce se pravidelně účastní kurátor pro děti a 
mládež. Financováno z rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou. Financováno 
z rozpočtu Městské policie. 

 

 Dlouhodobá primární prevence rizikového chování na ZŠ – SEMIRAMIS z.ú. 

- Dlouhodobou primární prevenci rizikového chování pro město Kralupy nad Vltavou 
zajišťuje organizace SEMIRAMIS z.ú. Tento program město finančně podporuje částkou 
160.000,- Kč ročně. Lektoři pořádají pravidelné semináře a besedy s dětmi na většině 
základních škol v Kralupech nad Vltavou. 

 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 částkou 120.000,- Kč. 

 Minimální preventivní program pro základní školy 

- 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 2019 bylo ZM schválen rozpočet komise školské a 
prevence kriminality 403.000 Kč. 

 Bezpečné město Kralupy nad Vltavou 
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- Natáčení preventivních videí na pro občany ORP Kralupy, která budou upozorňovat 
na různá nebezpečí v konkrétních místech. Dopravní výchova pro chodce, cyklisty i 
řidiče… 

- Dotazníková šetření na téma prevence ve městě 

- Kalendář akcí Programu prevence kriminality na celý rok a reportáže z již konaných 
akcí 

- Interaktivní stránky pro děti a mládež – soutěže, hry…  

- Rezervační systém na preventivní přednášky z programu „Vzdělávání aktérů PK“ 

 Besedy pro žáky základních a středních škol  

- Městská policie Kralupy nad Vltavou si pro rok 2018 připravila nový katalog témat 
prevence kriminality, ze které si základní a střední školy mohou vybrat besedy a 
přednášky. Katalog nabízí čtyři okruhy: 1. Bezpečně doma a na silnici (pro 1. - 2. ročník 
ZŠ), 2. Malý kriminalista – základy kriminalistiky (3. - 4. ročník ZŠ), 3. Základy právního 
vědomí (5. ročník ZŠ), 4. Besedy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (právní vědomí, šikana, 
kyberšikana, kouření, alkohol, návykové látky, multikultura, pomoc v nouzi). 
Financováno plně z rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou. Financováno 
z rozpočtu Městské policie. 

 Forenzní značení – pokračování 

- S forenzním značením jízdních kol a kompenzačních pomůcek město začalo v roce 
2017, úspěšně pokračovalo v roce 2018 a bude pokračovat i v roce 2019. V letech 
2017-2018 město na tento projekt získalo dotaci z MVČR. V roce 2019 si již pokračování 
tohoto projektu bude město financovat samo. V plánu je nakoupení …. Malých 
značících sad v hodnotě ……Kč. 

 

 

 

 Bezpečný den 2019 a dětská hasičská soutěž „O pohár Dnů Kralup“ 

- Třetí ročník preventivně prezentační akce zaměřené především na děti a mládež. Akci 
pořádá pracovní skupina prevence kriminality ve spolupráci se všemi složkami IZS a je 
plně financována z rozpočtu města. Termín třetího ročníku 06.06.2019. Akce bude 
v roce 2019 rozšířena i o odpolední program (na žádost občanů). V dopoledním 
programu se představí všechny profesionální složky IZS a program bude věnován 
prioritně žákům mateřských, základních a středních škol. Odpoledne bude patřit 
vybraným Sborům dobrovolných hasičů, které představí svou techniku a připraví si 
několik ukázek hašení. Zlatým hřeben odpoledního programu bude Dětská hasičská 
soutěž „O pohár Dnů Kralup“. Soutěž v hasičských disciplínách pro věkovou skupinu 6-
10 let. 

3.2. Akce  
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 Loučení s prázdninami 

- Čtvrtý 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 a 
okolí. Akce se též účastní oba Sbory dobrovolných hasičů z Kralup a Minic, Městská 
policie a Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník. Loučení s prázdninami se 
koná vždy začátkem září a je plně financováno z rozpočtu města. 

 Noc venku 

- Město Kralupy nad Vltavou se chce v roce 2019 připojit k celostátnímu projektu na 
podporu osob bez přístřeší pod názvem „Noc venku“. Hlavním patronem akce bude 
Farní charita Kralupy nad Vltavou. Přesné datum konání akce je stanoveno 
celorepublikově v průběhu roku. Spoluorganizátory KaSS a Program prevence 
kriminality MěÚ Kralupy n. Vl. 

 Společné projekty obcí ORP Kralupy – preventivní program na míru danému problému 
v obci 

- V roce 2003 bylo město Kralupy nad Vltavou ustanoveno městem s rozšířenou 
působností, ke kterému bylo přiřazeno 17 obcí: Dolany nad Vltavou, Dřínov, Hostín u 
Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, 
Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice a Zlosyň. 

- Vzájemná spolupráce obcí ORP Kralupy při řešení problémů. Navázáním spolupráce 
v oblasti prevence kriminality. Společně tak obce lépe řeší problémy týkající se 
prevence kriminality a mohou tak, pokud se dohodnou na vzájemném sdílení, 
efektivněji využívat svých omezených zdrojů. 

- Jako pilotní spolupráci bychom viděli sdílení preventivních videí na Bezpečném 
městě, popřípadě webových stránkách měst ORP Kralupy. Popřípadě na webových 
stránkách „proklik“ na web bezpečné Kralupy, kde budou všechny důležité akce a 
videa zveřejňovány. 

 

 

NÁZEV PROJEKTU ČÁSTKA 

Noční akce MP „Limo“ a „Joker“ z rozpočtu MP 

Dlouhodobá primární prevence rizikového chování na ZŠ - SEMIRAMIS 160.000 Kč 

Terénní program – SEMIRAMIS 120.000 Kč 

Minimální preventivní program na školách 403.000 Kč 

Bezpečné město – informační web pro občany 0 Kč 

Besedy pro žáky škol a občany Kralup z rozpočtu MP 
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Forenzní značení (nakoupené sady v roce 2018 vystačí na značení i 
v roce 2019) 

0 Kč 

BEZPEČNÝ DEN – 3. ročník preventivně prezentační akce 15.000 Kč 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 10.000 Kč 

NOC VENKU 12.000 Kč 

Propagační materiály na většinu výše uvedených akcí 15.000 Kč 

 

 

 
 

 

 

15. KVĚTNA  zahájení projektu „Společně proti kriminalitě“ 

ČERVEN  1. přednáška projektu „Společně proti kriminalitě“ 

   2. přednáška projektu „Společně proti kriminalitě“ 

6. ČERVNA  3. ročník akce BEZPEČNÝ DEN 

14. – 21. ČERVNA Preventivně vzdělávací pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin ORP Kralupy n. Vl. - PAPRSEK 

ZÁŘÍ Loučení s prázdninami 

 3. přednáška projektu „Společně proti kriminalitě“ 

ŘÍJEN 4. přednáška projektu „Společně proti kriminalitě“ 

Ukončení projektu „Společně proti kriminalitě“ 

21. LISTOPADU Noc venku 

PROSINEC Mikulášská besídka pro děti z PAPRSKU 

  

 

 

 

 

  

4. Kalendář akcí na rok 2019 


