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Úvod
Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na léta 2016 – 2020 určuje hlavní cíle a
vize, na které se má statutární město Ústí nad Labem v oblasti prevence kriminality zaměřit.
Strategie navazuje na dosavadní činnost v oblasti prevence kriminality a bude se nadále opírat
o analytickou a vyhodnocovací činnost Policie ČR, Městské policie Ústí nad Labem a
spolupráci s organizacemi, které se zabývají prevencí kriminality a působí na území města
Ústí nad Labem.
Hodnotícím orgánem je Rada města Ústí nad Labem. Komise prevence kriminality je
iniciačním a koordinačním orgánem pro oblast prevence kriminality.
Realizátory jednotlivých projektů a konkrétních programů jsou organizace a subjekty
zabývající se činnostmi v oblasti prevence kriminality.
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1. Bezpečnostní analýza PK
a) Analýza kriminality a přestupků
Příčiny, podmínky a okolnosti páchání pouliční kriminality nezaznamenaly ve sledovaném
období významných změn. Kriminogenní faktory jsou dány především oblastí demografickou,
sociální, kulturní a ekonomickou. Území okresu je tvořeno z největší části územím samotného
statutárního města Ústí nad Labem. Příčinou vysoké koncentrace obyvatel je poměrně velký
počet zástaveb sídlištního typu. Se sídlištní panelovou zástavbou je do jisté míry spojena
anonymita obyvatel i pachatelů trestné činnosti, koncentrace majetku v hromadně obývaných
domech, často nedostatečně zabezpečené sklepní prostory a rozsáhlá parkoviště situovaná u
panelových domů a v garážových dvorech. Ačkoliv se v některých lokalitách, oproti létům
předchozím, podmínky v oblasti kamerových systémů výrazně zlepšily, stále nejsou všechny
lokality, na rozdíl od centra města, pod neustálým kamerovým dohledem. Tento faktor poté
skýtá příhodné podmínky k páchání převážně majetkové trestné činnosti. Dalším faktorem je
stále vysoký počet motorových vozidel, která parkují v méně střežených či nestřežených
lokalitách. Taková vozidla se pak stávají hlavním předmětem zájmu, především drogově
závislých pachatelů.
V Ústí nad Labem přetrvává i nadále, obdobně jako v ostatních městech Ústeckého kraje,
velmi vysoký podíl nezaměstnaných osob. Neúspěšná v edukačním systému je zejména
mládež ze sociálně vyloučených rodin, ve kterých současně přetrvává významně vyšší
porodnost, v důsledku čehož podíl skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením,
příp. již sociálně vyloučených, zůstává i nadále na stejné úrovni (tento problém se ve velké
míře týká romského etnika).
Zlepšující se ekonomická situace v celé ČR se nižší měrou projevuje na rozvoji průmyslových
a nákupních zón. Existující část dálnice D8 již na sebe dlouhodobě nenavazuje dopravu z
okolních okresů, proto je počet okresem migrujících obyvatel (tranzit), a to jak domácích, tak
cizinců, na stabilní úrovni. V některých oblastech, např. u tzv. nákupní turistiky, je i nadále
možné sledovat úbytek přijíždějících turistů, zejména ze SRN. V důsledku přetrvávající
ekonomické situace, s ohledem na aktuální výši sazby DPH, nebyly zaznamenány významné
odchylky na úseku mikroregionální migrace, resp. nebyl zaznamenán významnější odliv
obyvatel na periférie města a do okolních vesnic či naopak.
Přetrvávající sociální a ekonomická situace i nadále ovlivňuje nápad trestné činnosti. I přesto,
že došlo k úpravě výkupu druhotných surovin, tato komodita je nadále předmětem zájmu
pachatelů, jako např. přívodní kabely veřejného osvětlení, datové a sdělovacích kabely,
kovové rámy z kolumbárií na hřbitovech a dále, stejně tak jako v uplynulých letech i obecně
veškerý kovový materiál. Výše cen některých komodit na světových burzách se promítá do
relativně vysokých výkupních cen barevných kovů, což se i nadále projevuje krádežemi
kovových předmětů takřka všeho druhu. Bez výjimky nezůstávají ani odlehlé, nedostatečně
střežené objekty či bývalé průmyslové objekty s ukončenou výrobou či opuštěné domy, ze
kterých jsou i přes policií přijímaná opatření zcizovány předměty z kovů či ostatní majetek,
který lze pachateli trestné činnosti snadno zpeněžit.
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Kriminalita – zločiny a přečiny
Ve sledovaném období roku 2015 byly na územním odboru v Ústí nad Labem Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje evidovány 3352 (- 717) trestné činy. Objasněno bylo
2197 (- 307) případů, což činí 65,54 % (+ 4,04 %) z celkového nápadu. Podezření nebo
obvinění bylo sděleno celkem 2167 (- 338) osobám.
Struktura zjištěných a zaevidovaných trestných činů je z hlediska statistických ukazatelů dle
kriminologické klasifikace méně pestrá. Ve sledovaném období tvoří nejvyšší podíl
kriminality i nadále obecná kriminalita 2394 (- 542) s počtem objasněných trestných činů
1457 (- 202). Objasněnost obecné kriminality činí 60.86 % (+ 4.35 %).
V této oblasti dle takticko-statistické klasifikace jednoznačně převažuje kategorie
majetkových trestných činů v počtu 1688 (- 568), objasněno bylo 909 (-227) trestných činů,
tj. 53,85 % (+ 3,43 %). Největší podíl nápadu majetkové trestné činnosti tvoří krádeže prosté
952 (- 263).
Výrazný pokles trestné činnosti za hodnocené období se projevil především u krádeží
vloupáním 473 (- 299) a krádeží prostých 952 (- 263) a naopak ke zvýšení v porovnání s
rokem 2014 došlo u krádeží ostatních 413 (+ 65). Dále pak bylo zaznamenáno dílčí zvýšení
nápadu u kategorie mravnostní 34 (+ 2).
U kategorie násilných trestných činů došlo ke snížení evidovaných případů na 259 (- 44) s
objasněností 72,20 % (- 1,07%). Nevyšší zastoupení v této kategorii má úmyslné ublížení na
zdraví v počtu skutků 67 a objasněností 73,13 %.
Pachatelé trestné činnosti
Největší měrou se na trestné činnosti podíleje recidivisté, nejčastěji na trestné činnosti
majetkového charakteru. Recidivisté se na všech objasněných skutcích svojí trestnou činností
podílejí 78 % (+ 6 %) a na počtu celkem zjištěných pachatelů trestné činnosti 74 % (+ 2 %).
Z pohledu druhů kriminality převládá majetková trestná činnost i přesto, že v této kategorii
byl zaznamenán pokles trestných činů. Stejně je tomu i kategorie krádeže prosté (- 263) a
krádeže vloupáním (- 299). Zvýšený nápad byl zaznamenán u kategorie TOXI (+ 37)
Z hlediska vyšetřovaných osob klesl počet u všech věkových struktur. Z pohledu kategorií
jsou ženy nejčastěji stíhány za majetkovou a hospodářskou trestnou činnost. U recidivistů je
to majetková kriminalita a krádeže prosté. U dětí se pak jedná především o majetkovou
trestnou činnost.
Oběti trestné činnosti
V hodnoceném období bylo zaznamenáno statistické zvýšení u kategorie obětí trestných činů
jako předmětu zájmu pachatele na 352 osoby (+ 37). Faktické počty obětí jsou ale od
statistických údajů odlišné vlivem trestných činů neoznámených nebo nezjištěných (tzv.
latentní kriminalita). Jak je zřejmé, byl za hodnocené období 2015 evidován mírný nárůst
počtu obětí trestné činnosti. Konkrétně u nezletilých chlapců ve věku od 1 do 14 let na 21 (+
10), u dívek na 27 (+ 8) a u mladistvých dívek ve věku od 15 do 18 roků na 14 (+ 2). U
seniorů jakožto osob starších 65 let u mužů na 29 obětí (+ 6) a u žen 39 obětí (+ 25). Skupiny
obětí se z kriminologického hlediska liší v závislosti na druhu trestné činnosti, kterou byly
zasaženy.
Tradičně převládaly kapesní krádeže a jiné krádeže na osobách a v násilné kriminalitě
úmyslné ublížení na zdraví a loupeže. Snadnými a vyhledávanými oběťmi se stávají senioři,
zejména v oblasti podvodného vylákání finančních prostředků a krádeží. K těmto trestným
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činům dochází nejčastěji ze strany jednotlivců pod záminkou vyrovnání přeplatku za energie,
pojištění, důchodu, nebo pod vhodně zvolenou legendou, že pachatelé jsou příbuzní či mají
vztah k rodinným příslušníkům seniorů.
Relativně početnou skupinou poškozených jsou fyzické i právnické osoby vlastnící nemovité
objekty, které jsou zájmem pachatelů krádeží vloupáním a dále fyzické a právnické osoby
vlastnící motorová vozidla.
I nadále je věnována velká pozornost obětem domácího násilí. Za hodnocené období bylo v
okrese Ústí nad Labem vykázáno 36 (+ 5) osob.

Kriminalita
Násilná
Mravnostní
Majetková
Kriminalita
Celkem

2014

Pachatelé
Věk 0 - 14 let
Věk 15 - 17 let
Věk 18 a více
Recidivisté

2014

Oběti
Děti 0-18 let
Ženy
Osoby starší 60 let

2014

2015

rozdíl

303
32
2253

259
34
1688

-44
2
-565

4069

3352

-717

2015
11
63
2017
1503

rozdíl
11
32
1778
1366

2015
51
101
30

rozdíl
74
125
62
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-31
-239
-137

23
24
32
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Index kriminality - Nápad TČ/10000 obyvatel
Nápad TČ r. 2014
4069

Nápad TČ r. 2015
3352

Index 2014
431,69

Index 2015
358,41

meziroční změna indexu: -73,28

Přestupková činnost

Z níže uvedených čísel vyplývá , že celkově došlo ve sledovaném období k poklesu
přestupků o 2177, což lze hodnotit pozitivně. Za hodnocené období nedošlo na
teritoriu Ústí nad Labem k významnému hromadnému narušení klidu a veřejného
pořádku.

Přestupky majetkové povahy byly zaznamenány a řešeny nejvíce v okolí objektů
sběrných surovin a různých typů ubytoven, kde dočasně žijí občané, kteří nemají
trvalý pobyt ve městě. Přestupky na úseku porušování obecně závazných vyhlášek
byly páchány nejvíce v městských částech Střekov, Severní Terasa a Centrum města a
byly spojeny s požíváním alkoholu na veřejnosti nebo různým znečišťováním
veřejného prostranství, kterého se dopouštěly osob, bydlící na ubytovnách nebo v
dočasně pronajatých bytech starší zástavby. Přestupky na úseku občanského soužití
byly zejména evidovány a řešeny v lokalitách sociálních ubytoven.

Projevy přestupkové činnosti – nejvíce opakované přestupky jsou v oblasti dopravy,
která je však od problematiky veřejného pořádku diametrálně odlišná. Na úseku
veřejného pořádku bylo nejvíce řešeno přestupků rušení nočního klidu, porušování
obecně závazných vyhlášek a vzbuzování veřejného pohoršení. Nemalá část přestupků
byla řešena i na úseku znečišťování veřejného pořádku a zakládání nepovolených
skládek domovního odpadu
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přestupky – abs. počet
druh
Proti veřejnému pořádku
Proti občanskému soužití
Proti majetku
na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
přestupky proti obecně
závazným vyhláškám
v oblasti bezpečnosti a
veřejného pořádku

index na 10 tis. obyv.

K 30.
11.
2014
4479
1431
3028
448

K 30.
11.
2015
3155
1288
2469
403

změna

rok
2014

rok
2015

změna
index

změna
(%)

-1324
-143
-559
-45

479
153
323
48

334
136
262
43

-145
-17
61
-5

29,6
10
18,5
10

827

766

-106

88

81

-7

12,8

*počet obyvatel r. 2015: 94 409, r. 2014: 93 523

MKDS
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je prvek situační prevence kriminality. MDKS
prokazatelně napomáhá ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví.
MDKS výrazným způsobem snižuje trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně
zvyšuje její objasněnost. Při určování monitorovaných lokalit vycházela městská policie z
analýzy bezpečnostní situace ve městě a spolupracovala přitom také s Policií ČR. Jde tedy o
místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku, páchání přestupků či trestných
činů, oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo dopravními uzly. MKDS v Ústí
nad Labem v současné době tvoří 158 kamerových bodů. Strážníci MP se pomocí MKDS
zaměřují především na pouliční trestnou činnost, výtržnictví, ochranu majetku osob a obce,
parkování vozidel a jejich krádeží, projevy vandalismu a sprejerství. Záznam z MKDS je
možné použít jako důkazní materiál jak v přestupkovém, tak trestním řízení, což je často
využíváno pro potřeby PČR – v roce 2015 využila záznamy PČR již ve 188 případech.

b) Sociální analýza
Analýza vybraných sociálně – demografických aspektů poskytuje údaje o počtu obyvatel, o
vývoji nezaměstnanosti a o trendu v poskytování sociálních dávek závislých na výši příjmu.
Tyto údaje souvisí s potenciální kriminalitou zejména majetkovou a dalším protiprávním
jednáním. Na tomto základě lze předvídat možné trendy ve výskytu trestné činnosti pro příští
období. Příčinou vysoké koncentrace obyvatel je poměrně velký počet zástaveb sídlištního
typu. Se sídlištní panelovou zástavbou je do jisté míry spojena anonymita obyvatel i pachatelů
trestné činnosti. Celkový počet obyvatel města Ústí nad Labem je 94 409.
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Nezaměstnanost
K 31. 10. 2014 byl počet uchazečů o zaměstnání ve městě Ústí nad Labem 8 340, ve stejném
období roku 2015 byl počet uchazečů 7 140, počet uchazečů se v roce 2015 snížil o 1200.
Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je 39,9 let. Index na 10 tis. obyvatel pro rok 2015 je
756. ORP Ústí nad Labem vykazuje po ORP Most nejvyšší podíl nezaměstnaných, který činí
12,6%.

Věková struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2015 pro okres Ústí nad Labem.

Věková struktura

celkem

do 19 let
- z toho mladiství
20 - 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 - 64 let
65 a více let

ženy

muži

386
103
978
958
969
1101
1061
901
944
971
372

189
51
386
409
486
597
568
500
483
496
82

197
52
592
549
483
504
493
401
461
475
290

16

10
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Sociální dávky
Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce (ve správním
obvodu ORP) a dávky státní sociální podpory. Index počtu vyplacených sociálních dávek pro
rok 2015 je 203.

Dávka

říjen rok 2014

příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
přídavek na dítě
rodičovský příspěvek
příspěvek na bydlení

4 784
2 201
86
6 297
3 254
3 889

9

říjen rok 2015
4 123
1 775
52
6 124
3 263
3 810
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Sociálně vyloučené lokality na území obce (nejvíce problémové lokality)
V důsledku různých sociálních a ekonomických činitelů dochází ve městě ke vzniku
menšinových komunit, ve kterých je výskyt sociálně negativních jevů mnohem vyšší než
v majoritní společnosti. Zvyšuje se riziko zintenzivnění problémů a vznikají nové specifické
problémy. Řada obyvatel je zadlužena, nedokáží si zajistit bydlení mimo vyloučenou lokalitu,
zejména proto, že jsou na trhu s byty (kvůli pobytu na "špatné adrese") diskriminováni. Lidé v
lokalitě se orientují na krátkodobé cíle, nedokáží hospodařit s penězi. Neschopnost uspět ve
společnosti se navíc mezigeneračně reprodukuje, děti od útlého věku vyrůstají s tím, že jejich
údělem je život v sociálně vyloučené lokalitě.
Ve městě se nachází 5 sociálně vyloučených lokalit.
Na území ORP Ústí nad Labem žije nejvíce sociálně vyloučených obyvatel v ČR.

Lokalita Předlice
Ústecký obvod Předlice se rozkládá v územním obvodě Město na rozloze 420 ha. Na území
žije zhruba 1 800 obyvatel. Jádro sociálně vyloučené lokality se nachází na území Nových
Předlic a je tvořeno ulicí Prostřední a Marxovou, bloky mezi nimi a Školním náměstím. Tato
část města je takřka ze sta procent obývána romským obyvatelstvem. Počet obyvatel lze
vzhledem k situaci obtížně zjistit. Naprostá většina obyvatel je bez legálního pracovního
poměru. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Obyvatelé lokalita pracují často
načerno - odhadem 30% , to se týká především mužské části populace. Vyskytuje se zde
prostituce, prodej drog, lichva, krádeže, ale také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

Lokalita Nový svět
Lokalita Nový svět se nachází na území městského obvodu Neštěmice a je tvořena ulicemi
Matiční, Plaveckou, Svádovskou, Nový svět, 1. Máje a Pekařská. V lokalitě žije odhadem 500
osob. Romové z nich tvoří přibližně 70 procent. Naprostá většina obyvatel je bez legálního
pracovního poměru. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Je zde významně
zastoupena lichva, prodej drog a narkomanie. V lokalitě se také vyskytuje prostituce, krádeže,
gamblerství a alkoholismus. Obyvatelé lokality jsou v naprosté většině nezaměstnaní nebo
pracují načerno. Lokalita je z velké části vybydlená.

Lokalita Krásné Březno
Krásné Březno je velké sídliště, na kterém žije přibližně 15 000 obyvatel. Mezi obyvateli je
výrazné zastoupení Romů. Zčásti sociálně slabých, ale z velké většiny se jedná o „romskou
střední třídu“. Problémem je pouliční kriminalita a koncentrace problémových podniků
(nonstop, herny atd.). Je zde vysoký počet uživatelů drog. Někteří obyvatelé lokality jsou
trvale zaměstnaní, další využívají možnosti příležitostných zaměstnání, někteří vykonávají
práci načerno. Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, lichva a krádeže. Velice významně je
zastoupen prodej drog a narkomanie. Problémem je také gamblerství a alkoholismus.
10
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Lokalita Střekov
Lokalita spadá do územního obvodu Střekov. Nachází se zde značná část objektů, které jsou
zařazeny do kategorie tzv. vybydlené, včetně bývalých městských lázní Dr. Vrbenského. Dále
se zde nacházejí ubytovny pro sociálně slabší, kde žijí převážně Romové. V lokalitě dochází
k časté migraci obyvatel. Žije zde odhadem 600 romských obyvatel. Většina obyvatel je
závislá na sociálních dávkách. Několik obyvatel je trvale zaměstnáno. Mnozí příležitostně
pracují načerno.

Lokalita Mojžíř
Městská část Mojžíř se nachází obvodu Neštěmice, kde žije cca. 18 tis. obyvatel. Z větší části
je tato lokalita zastavěna panelákovou výstavbou ze 70. a 80. let minulého století. Žije zde
značná část obyvatel romského původu a cizinců (Vietnamci, Ukrajinci, Kazaši aj.) Velká
většina obyvatel lokalit v Mojžíři je dlouhodobě nezaměstnaných, až na výjimky jsou závislí
na sociálních transferech, popř. pracují nelegálně v šedé ekonomice. Nejčastěji mají pouze
základní vzdělání, cca 80% dětí z nejdeprimovanějších lokalit chodí do speciálních škol a
následně nepokračují v dalším vzdělávání. Je zde vysoký podíl uživatelů drog. Ojediněle se
zde vyskytuje prostituce, lichva a krádeže. Velice významně je zastoupen prodej drog a
narkomanie. Problémem je také gamblerství a alkoholismus.

c) Institucionální analýza
Přehled institucí, které se na území města zabývají prevencí kriminality:
Komise prevence kriminality a koordinátor prevence kriminality
Komise prevence kriminality je zřízená usnesením Rady města. Jejím úkolem je monitorovat
a zpracovávat jednotlivé poznatky, jako i připomínky občanů k bezpečnostní situaci a
navrhovat opatření na ochranu bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a předcházení
trestné činnosti. Ve městě je zřízena funkce koordinátora prevence kriminality a koordinátora
pro integraci.

Městská policie
Městská policie v rámci své působnosti zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a
dle Zák. č. 553/1991 Sb.
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
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- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
- podílí se na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.
Městská policie se dlouhodobě zabývá primární, sekundární i terciální prevencí kriminality.
Strážníci z oddělení prevence kriminality nabízejí zejména přednáškovou činnost, ale i
praktické ukázky. Cílovou skupinou jsou zejména děti, senioři, handicapovaní spoluobčané a
ženy. Městská policie disponuje vlastní učebnou s dopravním hřištěm, kam denně dochází
klienti z cílových skupin.

Policie ČR
Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet
trestné činnosti. Plní úkoly podle Trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a
bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Policie ČR plní na poli
prevence kriminality zejména tyto úkoly:
- chrání bezpečnost osob a majetku
- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku
- vede boj proti terorismu
- odhaluje trestné činy a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti
- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí
Sociální pracovníci, kurátoři pro děti a mládež a kurátoři pro dospělé poskytují sociální
pomoc a podporu nejen dětem a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte.
Cílem služby je pomáhat lidem problémy překonávat, ale také se v nich orientovat a ve
vzájemné spolupráci hledat jejich možná řešení.

Kurátoři pro mládež
Ve městě Ústí nad Labem pracuje 10 kurátorů pro mládež a 2 kurátoři pro dospělé.
Kurátoři pro mládež se zaměřují (podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí) zejména na děti, které:
•vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou
školní docházku (děti na druhém stupni povinné školní docházky)
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•požívají alkohol nebo návykové látky
•spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by byl jinak
trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské
soužití
•se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za výchovu dítěte nebo děti, které mají opakované závažné výchovné problémy
ve škole (děti na druhém stupni povinné školní docházky + děti do 18 let)

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Péče o
děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a
výchovných vlivů, jejichž cílem je umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění
pracovního.

Probační a mediační služba
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu
komunity a prevenci kriminality.
Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze
součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením
obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Hlavním účelem je poskytovat služby pedagogicko-psychologického a speciálně
pedagogického poradenství a pedagogicko- psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání
dětí, žáků a studentů. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a
návštěvami zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Poradna poskytuje bezplatně
standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo
školských zařízení.

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.
Výchovně vzdělávací zařízení pro volný čas dětí a mládeže.

Neziskové organizace hrají významnou roli v rámci realizace projektů prevence kriminality
ve městě Ústí nad Labem.
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Dobrovolnické centrum, o. s.
Rodinám s dětmi ve věku 7–15 let nabízí individuální nebo skupinovou činnost s dětmi a
pomoc s řešením problémů, které nejsou rodiny schopny samy vyřešit (např. pomoc s řešením
dluhové problematiky, hledáním zaměstnání či bydlení, komunikací s úřady či školou apod.).
Do činností s dětmi zapojuje proškolené dobrovolníky, kteří jsou pro děti kamarády, vzory a
pomáhají v jejich rozvoji. Služba je bezplatná.

YMCA v Ústí nad Labem a nízkoprahový klub pro mládež Orion
Posláním nízkoprahového klubu Orion je sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže ve
věku 12–18 let. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další
podporu pro mladé lidi. Dále nabízí aktivity a prostor pro volný čas.

Oblastní charita Ústí nad Labem a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Nabízí poradenství, volnočasové, vzdělávací, aktivizační, kulturní a podpůrně-preventivní
aktivity pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, kteří se ocitli v dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci. Vytváří bezpečný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže, pro
vzájemná setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hry a vyplnění volného
času a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům. Sociální služba je
poskytována bezplatně.

Člověk v tísni, o. p. s.
Poskytuje bezplatné sociální poradenství a podporu rodinám s dětmi, které žijí v sociálně
vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené, zejména je-li v důsledku
dlouhodobě nepříznivé životní situace ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Smyslem
poskytované služby je přispět k sociální integraci rodin s dětmi, usilovat o zdravý vývoj
dítěte. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a
oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí a na prohlubování rodičovských schopností a
dovedností.

Předškolní klub Stromeček
Klub nabízí možnost předškolního vzdělávání pro děti, které vyrůstají v sociálně
znevýhodněném prostředí. Záměrem klubu je zvýšit soubor znalostí a kompetencí, které
odpovídají předškolnímu věku. Dalším cílem tohoto klubu je zvýšení základních
komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na základní školu. Poskytovaná
služba je bezplatná.

Klub matek
Činnost je zaměřena na rozšíření kompetencí a pozitivní motivaci matek ve výchově
předškolních dětí. Zaměřuje se na rozvíjení individuálních schopností a dovedností matek,
14
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posilování jejich mateřské role, ale i role ženy ve společnosti obecně. Poskytovaná služba je
bezplatná.

Poradna pro integraci, o. s.
Poskytuje cizincům pomoc při zabezpečování základních prostředků na živobytí, při jednání
se zdravotními pojišťovnami a zařízeními zdravotní péče, při vyhledávání zaměstnání nebo
nového bydlení. Rodinám pomáhá pochopit fungování české společnosti a zjednodušuje jim
tak proces začlenění. Dětem poskytuje kurzy českého jazyka atd.

Poradna pro mezilidské vztahy, o. s.
Poradna nabízí rodinám bezplatnou poradenskou a terapeutickou pomoc, aktivity zaměřené na
zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování rodinných vazeb, rozvoj rodičovských
dovedností a dalších aktivit směřujících k řešení konfliktních situací v rodinách.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,
Poradna zajišťuje sociální služby v kombinaci s právním poradenstvím jednotlivcům i
skupinám osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Předlicích, Novém Světě,
Krásném Březně, na Střekově a v Mojžíři. Cílem je pomoc rodinám, jejichž děti byly
umístěny do ústavní výchovy nebo jim takové umístění hrozí.

Spirála o. s.
Nabízí bezplatnou pomoc v situaci, kterou dítě, mladý dospělý, rodič, prožívá jako
nepříznivou, ohrožující, krizovou.

Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům Světluška
Komunitní centrum pro děti Světluška (NZDM) – Služba je určena dětem a mládeži od 6 do
26 let, ohrožené sociálním vyloučením.
Centrum služeb pro rodinu – Služba je určena rodinám s dětmi do 15 let, které pocházejí ze
socioekonomicky znevýhodněného prostředí.

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o. s.
Nezisková organizace usilující o rozvoj místního neziskového sektoru.
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Poradna pro mezilidské vztahy, o. s.
Poradna pro mezilidské vztahy, o. s., nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi v náhradní
rodinné péči.

Koordinační skupiny:
Zástupci organizací se setkávají každý měsíc – pokaždé v jiné organizaci, aby poznali
prostředí a služby, které dětem, mládeži a rodinám nabízejí. Vyměňují si informace a sledují
služby nedostatečné nebo podporují vznik služeb potřebných a nových. Podílejí se na
posouzení projektů předložených Statutárnímu městu k finanční podpoře.
V Ústí nad Labem se pravidelně setkává devět koordinačních skupin složených ze zástupců
více jak sta organizací a institucí:
• Koordinační skupina děti, mládež a rodina
• Koordinační skupina pro-rodinné politiky
• Koordinační skupina senioři
• Koordinační skupina drogy
• Koordinační skupina mentálně postižení
• Koordinační skupina zdravotně postižení
• Koordinační skupina sociálně vyloučení
• Koordinační skupina v přechodné krizi
• Koordinační skupina duševně nemocní
Koordinační skupiny vede tzv. Manažerský tým, který je poradním orgánem Sociálnězdravotní komise Rady města Ústí nad Labem.

Tým pro děti a mládež
Tým pro děti a mládež řeší problematiku delikventních a ohrožených dětí. Cílem je garantovat
závaznost a prosaditelnost přijímaných opatření a vytváření společné strategie práce s
delikventními a ohroženými dětmi. Základní pracovní rámec je dán právy, povinnostmi a
kompetencemi jednotlivých subjektů zapojených v rámci Týmu. Vychází z příslušných
právních předpisů, směrnic a aktů řízení a respektuje je.

Školství:
Ve městě je hustá síť školních i předškolních zařízení, na úrovni základního školství působí i
základní umělecké školy. V Ústí nad Labem lze studovat celkem na 21 státních i soukromých
středních školách a odborných učilištích různých typů, které připravují své studenty a žáky
buď přímo do praxe nebo dále na studium na různých typech vysokých škol. V Ústí nad
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Labem má své sídlo Univerzita J. E. Purkyně. Na základních školách zřizovaných městem
Ústí nad Labem probíhají kroužky zájmové a sportovní činnosti, které vytvářejí nabídku
trávení volného času.

Ubytovny
V Ústí nad Labem je 11 ubytoven pro sociálně slabší občany. Z toho jsou 4 v lokalitě Střekov,
1 v lokalitě Předlice, 1 v Krásném Březně, 3 na Klíši, 1 na Severní Terase a 1 v centru města.
Celková kapacita ubytoven je 1 408. Ubytovny jsou schválené na základě provozních řádů
KHS v Ústí nad Labem.

Program prevence kriminality – dílčí projekty 2016
Program bude aktualizován vždy jednou ročně na základě identifikovaných rizik a potřeb a to
komisí prevence kriminality rady města.

1) Asistent prevence kriminality
Na základě úspěšné realizace projektu Asistent prevence kriminality v minulých letech se
Statutární město Ústí nad Labem rozhodlo v pokračování tohoto projektu. Záměrem je
rozšíření počtu APK na celkový počet deset asistentů. Z dotačního titulu v rámci Programu
prevence kriminality MVČR chce město získat dotaci na čtyři asistenty.
2) Městská policie dětem
Náplní projektu je celoroční mimoškolní práce s dětmi z vyloučených lokalit. Cílovou
skupinou jsou děti ve věku 10 – 12 let. Projekt se skládá ze čtyř klíčových aktivit: systém
přednášek a besed, sportovní a kulturní volnočasové aktivity, soutěže a týdenní pobyt.
Personálně bude projekt zajištěn strážníky a asistenty prevence kriminality městské policie.
3) Myslíme na Vás
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu senioři a handicapovaní spoluobčané. Realizace
projektu má formu přednášek , besed a setkávání s cílovou skupinou. Smyslem je pomoci
potenciální obětem trestné činnosti a zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě. Personálně bude
projekt zajištěn strážníky městské policie.
4) Skákací panák
Náplní projektu je mimoškolní práce s dětmi z vyloučených lokalit. Cílovou skupinou jsou
děti předškolního a mladšího školního věku. Děti se učí pomocí jednoduché pomůcky
(skákací panák) zapamatovat tel. čísla IZS, komunikovat s policií, zbavit se strachu
z uniforem. Personálně bude projekt zajištěn PČR a strážníky městské policie.
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5) Lepší svět
Náplní projektu je práce s dětmi a mládeží z NZDM, které jsou ohrožené negativními vlivy
prostředí, ve kterém vyrůstají. Včasnou a správně zacílenou prevencí formou zážitkových
aktivit dojde předcházení vzniku ohrožujících situací nebo alespoň k jejich eliminaci.

Opatření ke snížení rizik
V rámci opatření, která povedou ke snižování rizikových faktorů, město přistoupilo v rámci
projektu MVČR k pokračování projektu asistentů prevence kriminality. V současné je
jednáno s Úřadem práce v Ústí nad Labem o financování dalších APK. Asistenti PK
vykonávají pochůzkovou činnost v ranních a odpoledních hodinách v blízkosti školských
zařízení. Mimo tento čas je jejich působnost směrována do okolí ubytoven a obydlených
objektů, ve kterých bydlí sociálně slabé skupiny obyvatel. V roce 2016 město dále vytvoří
finanční podmínky pro rozšíření počtu strážníků městské police. Nadále město počítá s
postupným rozšiřováním kamerového systému, a to především v rizikových lokalitách města.
Bezpečnostní složky zintenzivnily kontroly rizikových lokalit, provozoven s výherními
hracími automaty a problematickými provozovnami, kde odchází k prodeji alkoholu a
tabákových výrobků osobám mladším 18-ti let. Zároveň se rozšiřuje informovanost dětí o
negativních jevech, a to v rámci různých přednášek a besed, které se organizují ve spolupráci
se základními školami. V roce 2016 se město zaměří na řešení problému páchání přestupkové
a trestné činnosti dětmi a mladistvými ze špatného sociálního prostředí a páchání přestupkové
a trestní činnosti na ohrožených skupinách obyvatel. Jelikož páchání trestné a přestupkové
činnosti úzce souvisí s nezaměstnaností a zadlužeností osob s trestní minulostí je nutné
pomocí Programu prevence kriminality řešit i tuto problematiku.

2. Plán prevence kriminality
Snižování či omezování rizik spojených s pácháním zejména trestné činnosti úzce souvisí
s úkony v oblasti situační a sociální prevence. Jedná se například o zřizování či rozšiřování
kamerových systémů, renovace veřejného osvětlení, úpravy vzrostlých keřů, zvýšení
přítomnosti hlídek policie v terénu atd.
V sociální prevenci se jedná především o vyplňování volnočasových aktivit dětí a mládeže,
včasné řešení znaků domácího násilí, informování občanů v oblasti prevence kriminality,
potírání negativních jevů v oblasti alkoholismu a toxikomanie, kladení důrazu na terénní
práce, práci ve školství, ale i v samotných rodinách.
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Identifikované problémy
senioři a handicapovaní – Většina seniorů a handicapovaných žije osamoceně, což je činí
zranitelnějšími. Trestné činy páchané na seniorech a handicapovaných osobách se řadí mezi
závažnější. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči této skupině
stále agresivnější formy jednání. Pachatelé vědí, že tyto osoby mají sníženou možnost obrany.
Hrozí páchání trestné činnosti na této skupině obyvatel – lichva, podvody, krádeže, loupeže,
vydírání, omezování, úmyslné ublížení za zdraví atd.
děti a mladiství – na předškolní a školní mládež působí v dnešní době spousta negativních
vlivů, včasnou a správně zacílenou prevencí dojde k předcházení vzniku ohrožujících situací
nebo alespoň k jejich eliminaci. Je nutné předávat informace z oblasti právního vědomí a
vštěpovat společenské normy.
rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování – zejména rodiny ze sociálně vyloučených a
rizikových lokalit. V těchto lokalitách je vysoká koncentrace sociálně patologických a
společensky nežádoucích jevů. Zásadním problémem je chování dětí z těchto oblastí. Často
pocházejí z dysfunkčních rodin a vyrůstají v nevyhovujícím prostředí. Objevují se u nich
společensky nežádoucí jevy: záškoláctví, šikana, vandalismus a bagatelní protiprávní činnost.
bezpečnost v dopravě - dopravní bezpečnost můžeme definovat jako ochranu života, zdraví a
majetku v provozu na pozemních komunikacích. Za negativní dopady dopravního provozu
považujeme dopravní nehodovost a sociálně psychologické negativní jevy.
nabízení sexuálních služeb – v uplynulých letech byl zaznamenán zvýšený výskyt mladých
žen nabízejících sexuální služby za úplatu přímo na ulici, např. ve čtvrti Předlice u parkoviště
kamionů, stále častěji se setkáváme s inzeráty, kde dochází k nabízení sexuálních služeb za
úplatu na privátech.

Vize plánu prevence kriminality
Na konci období je žádoucí dosáhnout tohoto stavu:
-

pokles kriminality na území obce
nárůst pocitu bezpečí občanů
udržování stávajících aktivit a zvyšování jejich kvality a efektivity
dostatek programů pro děti a mládež s výchovnými problémy
vyšší informovanost veřejnosti
aktivní spolupráce institucí, které se zabývají PK
zapojení škol do systému PK
preventivní programy ve vyloučených lokalitách
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-

preventivní programy pro seniory
preventivní programy na ZŠ a MŠ

Hlavním cílem Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na léta 2016 – 2020
je předcházet vzniku kriminality a reagovat na takové aktuální problémy, které mohou
být včasnou preventivní službou minimalizovány.

Obecné cíle plánu prevence kriminality
-

snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpeční občanů
snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin
efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality
komplexní přístup v komunitách za spolupráce obce, PČR a dalších subjektů
zvyšování bezpečí občanů
snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti
dopravní bezpečnost

Cílové skupiny:
-

děti a mladiství
senioři a handicapovaní
rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování
osoby ohrožené sociálním vyloučením
oběti trestných činů
komunity
recidivisté
ostatní občané

Specifické cíle
Při řešení identifikovaných problému postupuje obec standardně, za použití nástrojů, které jí
dává právní řád ČR. Využívá aparát vlastního úřadu, městskou policii, PČR, orgány justice,
ostatní subjekty veřejné správy a neziskové organizace zabývající se prevencí kriminality.
Preventivní aktivity jsou financované z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem,
evropských fondů a dotační podpory Ministerstva vnitra ČR.
Tyto cíle budou naplněny prostřednictvím budoucích projektů prevence kriminality z oblasti
situační a sociální prevence a udržením již fungujících dlouhodobých aktivit a projektů.
Nadále se bude město Ústí nad Labem účastnit Programu prevence kriminality MV ČR a
bude vytvářet dílčí projekty, kterými bude naplňovat cíle Strategie města Ústí nad Labem
2016 – 2020.
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Cíl č. 1: Prevence
Opatření:
Nadále pokračovat v realizaci dlouhodobé primární prevence na školách.
Zajistit cílené preventivní programy, projekty a akce pro děti a mládež ze základních a
mateřských škol.
Zajistit cílené preventivní programy, projekty a akce pro děti a mládež dlouhodobě žijící
v nepříznivé sociální situaci nebo děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.
Zajistit cílené preventivní programy, projekty a akce pro seniory.
Realizovat dopravní výchovu pro seniory a děti.
Prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a dalšími
institucemi za účelem zefektivňování prevence kriminality.
Hodnocení efektivity:
využívanost nabízených aktivit – počty osob, které je využívají
počet specifických aktivit
hodnocení uživatelů
vyčíslení nákladů
mediální ohlasy
Realizátor: městská polici, PČR, ostatní subjekty veřejné správy a neziskové organizace
zabývající se prevencí kriminality.
Cíl č. 2: Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě
Opatření:
Rozšiřovat městský dohlížecí kamerový systém.
Pokračovat v preventivně bezpečnostních akcích ve spolupráci městské policie a Policie ČR,
tzn. akce zaměřené na veřejný pořádek, na lidi bez domova, požívání alkoholu na veřejnosti,
požívání alkoholu dětmi a mladistvými, kontroly heren, dodržování obecně závazných
vyhlášek města, kontroly vybydlených objektů atd.
Pokračování projektu asistent prevence kriminality.
Hodnocení efektivity:
průzkum pocitů bezpečí obyvatel města
vyčíslení nákladů
statistika přestupků a trestných činů
Realizátor: městská policie, PČR
Cíl č. 3: Dopravní bezpečnost
Opatření:
Pokračovat v realizaci dopravní výchovy pro děti, mládež, seniory a handicapované formou
přednášek a praktických cvičení na dopravním hřišti.
Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti v obci.
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Zajistit bezpečné přecházení chodců.
Hodnocení efektivity:
využívanost nabízených aktivit – počty osob, které je využívají
počet specifických aktivit
hodnocení uživatelů
vyčíslení nákladů
mediální ohlasy
statistika dopravních přestupků
Realizátor: městská policie, PČR

Závěr
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů.
Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality a
přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí. Rada města Ústí nad Labem má zřízenu Komisi
prevence kriminality města Ústí nad Labem, která vyhodnocuje činnost jednotlivých subjektů
sociálně preventivního a výchovně vzdělávacího systému ve městě a iniciuje činnost subjektů,
které se podílejí svými projekty na prevenci kriminality na území města.
Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci
prevence kriminality. Statutární město Ústí nad Labem každoročně vyčleňuje finanční
prostředky z rozpočtu města na spoluúčast Programu prevence kriminality vyhlašovaného
MV ČR a na vlastní projekty z oblasti prevence kriminality.

V Ústí nad Labem den 25. 1. 2016
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