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Strategické dokumenty prevence kriminality
Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou pro rok 2018 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 2017 – 2018.
Vycházel především z aktuálních dat zpracovaných v Bezpečnostní analýze vypracované za rok
2017, která obsahuje informace o bezpečnostní situaci v Kralupech nad Vltavou, o problémech
s různými typy trestné či jiné protiprávní činnosti za uplynulé období.

Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou v roce 2018
Cílové skupiny a priority programu:
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, Parkujte
ohleduplně!
- 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.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Občané a návštěvníci města Kralupy nad Vltavou

PRIORITA PPK:

Zvyšování pocitu bezpečí ve městě - Modernizace městského
kamerového dohledového systému.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ORP Kralupy
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PRIORITA PPK:

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

Finanční zajištění Programu prevence kriminality v roce 2018

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

Projekty a akce PPK realizované v roce 2018

MODERNIZACE MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU
Modernizace dohledového systému na služebně městské policie a výměna dvou kamer
(sídliště Hůrka, sídliště u Cukrovaru).
Na modernizace městského kamerového dohledového systému město získalo v roce 2018
dotaci Ministerstva vnitra ČR z programu prevence kriminality na místní úrovni.
Dotace od MVČR

218.250 Kč

Spoluúčast města

32.685 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ – pokračování projektu z roku 2017
S forenzním značením jízdních kol a kompenzačních pomůcek město začalo v roce 2017 a
pokračovalo i v roce 2018. Z dotace byly zakoupeny čtečky čipů a část značících sad. Část sad
byla financována z rozpočtu města. I na tento projekt jsme stejně jako v roce 201 získali dotaci
z dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni, vyhlášeného MVČR.
Dotace od MVČR

31.000 Kč

Spoluúčast města

3.930 Kč

V roce 2018 proběhlo 3x víkendové značení v prostorách garáží městského úřadu a celkem bylo
v roce 2018 označeno a zaregistrováno 110 předmětů (jízdní kola, koloběžky, kompenzační
pomůcky). Od spuštění projektu v roce 2017 do konce roku 2018 bylo označeno celkem 322
předmětů.
3

PAPRSEK 2018
Celoroční projekt zaměřený na práci s dětmi ve věku 6-12 let se sociálně znevýhodněných rodin
z ORP Kralupy nad Vltavou.
Město Kralupy nad Vltavou v roce 2018 podalo žádost o dotaci na tento projekt
z Humanitárního fondu Středočeského Kraje, ze kterého již v minulých letech na Paprsek dotaci
2x získalo. V roce 2018, bohužel, dotace získána nebyla. Projekt byl i tak realizován ve
skromnější verzi z rozpočtu odboru OSVŠK. Paprsku se zúčastnilo v roce celkem 10 dětí ve věku
6-15 let. Hlavní aktivitou projektu byl pětidenní pobyt dětí s lektorským týmem PPK v
Mokrosukách a společné zakončení roku Mikulášskou besídkou v prostorách DPS Kralupy nad
Vltavou, na které byly dětem předány nejen mikulášské balíčky, ale již tradičně i fotoalba
s fotografiemi z Mokrosuk.
Financováno z rozpočtu města

46.660,80 Kč
(Podrobná zpráva z programu Paprsek 2018 viz příloha č. 1)

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Preventivní akce zaměřená na aktivní využití volného času financovaná z rozpočtu města
Kralupy nad Vltavou. Loučení s prázdninami je akcí Komise školské a prevence kriminality RM
Kralupy nad Vltavou. Dalšími partnery, kteří se aktivně na pořádání účastnili, byli: Sportovní
komise RM Kralupy nad Vltavou, Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, sportovní oddíly
Kralupska, Městská policie Kralupy nad Vltavou, SDH Kralupy nad Vltavou a SDH Minice,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník.
Z Komise školské a prevence kriminality byla do akce investována částka
Spoluúčast z rezervy města

9.195 Kč
19.800 Kč

(Podrobná zpráva z Loučení s prázdninami 2018 viz příloha č. 2)

BEZPEČNÝ DEN 2018
Druhý ročník preventivně prezentační akce zaměřené především na děti a mládež. Akce se
uskutečnila v rámci oslav Dnů Kralup dne 07.06.2018. Bezpečný den pořádá pracovní skupina
prevence kriminality ve spolupráci se všemi složkami IZS a je plně financována z rozpočtu města
Kralupy nad Vltavou. Na dopoledním program (9:00 – 12:00 h) se přišly podívat téměř 2.000
dětí, pedagogů a občanů Kralup a okolí. Hlavními účastníky akce byli: Policie ČR, Městská policie
Kralupy nad Vltavou, HZS SŽDC Kralupy nad Vltavou, SDH Minice a SDH Kralupy nad Vltavou,
Semiramis z. ú., Oblastní spolek Českého Červeného kříže Mělník, BESIP. Se zajištěním celé akce
pomáhali studenti Dvořákova Gymnázia Kralupy nad Vltavou.
Financováno z rozpočtu města částkou

4.587,60 Kč.

(Podrobná zpráva z druhého ročníku Bezpečného dne viz příloha č. 3)
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PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!
Původně plánovaný projekt pod názvem BEZPEČNÝ NÁKUP byl v průběhu roku dle potřeb prevence
přepracován na projekt PARKUJ OHLEDUPLNĚ! Na žádost Sboru dobrovolných hasičů města Veltrusy
jsme připravili preventivní akci na míru. Akce zaměřená na dopraví přestupky řidičů před garážemi SDH
Veltrusy, kdy osobní auta brání výjezdu zásahových vozidel. Do akce se aktivně zapojila koordinátorka
prevence kriminality s dětským hasičským oddílem Veltrusy. Děti rozdávaly řidičům letáčky, které
upozorňovaly na zákaz parkování v okolí hasičského domu a rozdávaly řidičům, kteří ohleduplně parkují
reflexní pásky. Akce se uskutečnila 21.11.2018 se souhlasem starosty města Veltrusy. Osloveno bylo cca
50 řidičů a podle informací od SDH Veltrusy splnila preventivní akce svůj účel. Od té doby neřešili hasiči
jediný problém s osobním vozidlem, které by zaparkovalo na zákazu zastavení před hasičským domem.
Na akci byly z Programu prevence kriminality věnovány pouze reflexní pásky. Tisk letáčků si financoval
SDH Veltrusy sám.

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. Lektoři pořádají pravidelné semináře a besedy s dětmi na většině základních škol
v Kralupech nad Vltavou. Účastní se též akce Bezpečný den. Tento program je financován z rozpočtu
města formou individuální dotace na podporu sociálních služeb s vyúčtováním do 31.12.
V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši

156.000 Kč

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. Tento program
je financován z rozpočtu města formou individuální dotace na podporu sociálních služeb s vyúčtováním
do 31.12.
V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši

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. V roce 2018 byla navýšena částka v rozpočtu města
pro tuto komisi z původních 200.000,- Kč na 403.000,- Kč. Z této částky je cca 90 % použito na minimální
preventivní program na školách a zbývajících 10 % na akci „Loučení s prázdninami“. Při výpočtu částky
pro jednotlivé školy je hlavními kritérii počet žáků a předložené projekty v žádosti, které na začátku roku
všechny základní školy v Kralupech nad Vltavou předkládají komisi školské a prevence kriminality.
K poskytnutým částkám musí základní školy předložit Odboru sociálních věcí, školství a kultury závěrečné
vyúčtování a to do 15.12. každého kalendářního roku. (Do vyúčtování je možné nahlédnout v kanceláři
OSVŠK č. 209).
ZŠ Jodlova

21.655 Kč

ZŠ V. Havla

75.055 Kč

ZŠ Třebízského

55.629 Kč
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ZŠ Komenského

104.576 Kč

ZŠ G. Klapálka

115.562 Kč

ZŠ 28.října

10.500 Kč

Akce financované z rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou:
NOČNÍ AKCE „LIMO“ A „JOKER“
Pravidelné noční 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. V roce 2018 proběhla akce 8x.

BESEDY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, SENIORY ad.
Městská policie Kralupy nad Vltavou si pro rok 2018 připravila nový katalog témat prevence kriminality,
ze kterého 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.
V roce 2018 Městskou policií realizováno:
32x přednáška na Základních školách
16x přednáška v Mateřských školách
4x

na SOŠ a SOU, Gymnázium

1x

Dětský domov

12x Ostatní - DPS, Bezpečný den, branné dny škol, sraz diabetiků, akce ekocentra, HZS, farní charita,
Mokrosuky...

Projekty a akce PK, které nebyly v roce 2018 realizovány
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
Proškolení strážníků a budoucích asistentů prevence kriminality, supervize.
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 rámci naplňování cíle
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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.
Dotace nezískána – projekt o rok odložen.

SOUHRNNÁ TABULKA:
Financováno z městského
rozpočtu

Projekt/akce
Modernizace kamerového systému

Dotace

32.685,00 Kč

218.250,00 Kč

3.930,00 Kč

31.000,00 Kč

46.660,80 Kč

0 Kč

Semiramis Primární prevence

156.000,00 Kč

0 Kč

Semiramis Terénní program

120.000,00 Kč

0 Kč

4.587,60 Kč

0 Kč

28.995,00 Kč

0 Kč

382.977,00 Kč

0 Kč

775.835,40 Kč

249.250,00 Kč

Forenzní značení
Paprsek

Bezpečný den
Loučení s prázdninami
Minimální preventivní program
CELKEM:

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ:
Rok 2018 v Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou lze hodnotit jako velmi úspěšný.
Na akce byl z řad občanů velmi pozitivní ohlas. Modernizací dohledového systému a výměnou dvou
starších kamer na velmi důležitých bodech kamerového systému se významně zlepšil dohled policistů
nad problematickými lokalitami ve městě. Velmi pozitivně je ze stran vedení kralupských škol hodnoceno
rozšíření nabídky přednášek Městské policie pro žáky a studenty, a i účast Městské policie na dalších
preventivních akcích je občany vnímána velmi pozitivně.

Tento dokument byl vzat na vědomí:
Radou/Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou, pod číslem usnesení ……………, dne: ……………….
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