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Úvod
Statutární město Karlovy Vary se v roce 1996 zapojilo do Komplexního součinnostního
programu prevence kriminality. Následně se v roce 2006 a 2007 účastnilo také programu
Partnerství. Na základě Strategie prevence kriminality MV ČR na období 2008 – 2011 město
zpracovalo Koncepci prevence kriminality 2009 – 2011 a mohlo se tak zapojit do Městského
programu prevence kriminality. Za poslední čtyřleté období 2008 – 2011 bylo zrealizováno 30
preventivních projektů, z nichž 8 dotačně podpořilo MV ČR. Ve 22 případech se jednalo o
projekty sociální prevence, ve dvou případech o projekty prevence situační. 6 projektů bylo
pojato jako informace pro občany. Všechny projekty respektovaly priority Strategie MV ČR a
Koncepci města.
Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2013 – 2016 byla
zpracována v návaznosti na republikový dokument prevence kriminality - Strategii prevence
kriminality v České republice na období 2012 – 2015 (dále jen „Strategie“), jež byla přijata
usnesením vlády České republiky č. 925, ze dne 14. 12.2011.

Systém prevence kriminality v České republice je pro období let 2012 - 2015 rozčleněn na tři
úrovně:

1.

republiková a resortní – koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor

pro prevenci kriminality
2.

krajská – krajské úřady

3.

lokální – samosprávy měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně rizikových

jevů.

Města a obce postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Tvoří
základní úroveň, na které je prakticky naplňována Strategie ve většině svých cílů. Na obcích
leží váha praktického výkonu aktivit a opatření prevence kriminality.
Při plnění cílů Strategie se zaměřuje zejména na:
•

Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii,

nebo jejich ochrana.
•

Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích

•

Oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání

2

•

Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací v

oblasti prevence kriminality mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality

Pro získání finančních prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci preventivních
opatření v obcích, je nutné splnit podmínky k čerpání stanovené Strategií. Jedná se především
o zpracování plánu a následně koncepce prevence kriminality na období 2013-2016,
součinnost s krajským koordinátorem prevence kriminality a vytvoření podmínek pro
efektivní fungování preventivních opatření – funkční komise prevence, manažer prevence
kriminality, součinnost s koordinátorem prevence kriminality Policie ČR a ostatními státními
i nestátními organizacemi.
Prevence kriminality představuje soubor aktivit, které se zaměřují na potlačení
kriminogenních faktorů a kriminálně nežádoucích jevů. Zaměřuje se též na pomoc obětem
trestných činů.

Preventivní aktivity se uskutečňují ve třech úrovních:

1)

Primární prevence – zaměřuje se na předcházení vzniku sociálně nežádoucích a

delikventních jevů, na příčiny kriminálního jednání. Působí na celou populaci.

2)

Sekundární prevence – zaměřuje se na konkrétní rizikové jedince a skupiny

obyvatelstva, vyspecifikované podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek, druhu
ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a o aktivní podporu
společensky akceptovaného chování.

3)

Terciární prevence – resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již

protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby,
které se již staly oběťmi trestných činů.
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1. Sociálně-demografická analýza
1.1.

Demografický vývoj ve městě
Karlovy Vary jsou statutárním a zároveň krajským městem. V Karlovarském kraji žije
308.403 obyvatele, z toho 81,8% ve městech. Hustota obyvatel činí 860 osob/km2. Město
Karlovy Vary je rozčleněno na 15 částí, celková rozloha města činí 5.909 ha, počet
obyvatel dosahuje 51.1151. Hustota zalidnění ve městě 869 osob/ km2. V produktivním
věku je 35.848 osob. Průměrný věk 43,1 let. Počet mužů dosahuje 24.508, žen 26.7952.

Městské části Karlových Varů
Demografická analýza dlouhodobě vykazuje trend úbytku obyvatel města. Klesá přirozený i
migrační přírůstek. Dalším ukazatelem je rostoucí průměrný věk a nízká porodnost, což vede
1
2

ČSÚ stav k 31.12.2010
ČSÚ stav k 31.7.2010
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ke stárnutí obyvatelstva. Hlavní příčinou je nedostatek pracovních příležitostí, především
mladí lidé odcházejí za prací do jiných krajů, nebo do zahraničí. Výše mezd je nejnižší z celé
České republiky, avšak ceny jsou srovnatelné s ekonomicky nejvyspělejšími částmi republiky.
Karlovy Vary jsou charakteristické také pestrým multikulturním složením, podíl cizinců stále
roste, vytvářejí se komunity: vietnamská, ukrajinská, ruská.

Početní stavy obyvatel
• stav obyvatel k 1.1.2010
• narození
• zemřelí
• přistěhovalí
• vystěhovalí
• přirozený přírůstek
• migrační přírůstek
• přírůstek celkem
• stav obyvatel k 31.12.2010
Věkové složení:
• průměrný věk
• 0-14
• 15-64
• 65+

51 320
479
566
1 369
1 487
-87
-118
-205
51 115

43,1
6 251
35 848
9 016
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Vzdělanost obyvatel města:
• Základní vzdělání
• Střední vzdělání bez maturity
• Střední vzdělání s maturitou
• Vysokoškolské vzdělání

31%
38%
21,4%
9,6%

Míra nezaměstnanosti ve městě Karlovy Vary k 31.12.2010 9,7%, počet uchazečů o
zaměstnání v evidenci úřadu práce 2 814.
Míra nezaměstnanosti ve městě Karlovy Vary k 31.12.2011 8,67%, počet uchazečů o
zaměstnání v evidenci úřadu práce 2 515.

Cizinci v Karlovarském kraji
Počet cizinců s povoleným pobytem v Karlovarském kraji k 31.5.2008
TOP 10
st.příslušnost
celkem osob v Karlovarském
kraji

DUC

TUC

Celkem

tj %

7916

12114

20030

100,0

Vietnam

2758

6744

9502

47,4

Ukrajina

1123

1458

2581

12,9

Rusko

1216

1080

2296

11,5

Německo

1267

419

1686

8,4

Slovensko

703

754

1457

7,3

Rumunsko

21

275

296

1,5

Polsko

39

143

182

0,9

135

44

179

0,9

Kazachstán

63

109

172

0,9

Bělorusko

54

97

151

0,9

z toho

Mongolsko
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1.2.

Informace z oblasti čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi

Správní obvod Magistrátu města Karlovy Vary, jako pověřeného obecního úřadu je vymezen
územím obcí: Andělská Hora, Bochov, Božíčany, Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory,
Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov,
Stanovice, Stružná, Šemnice a Teplička.
Vzhledem k tomu, že program není přizpůsoben k počtu dávek, ale pouze k množství
vyplacených financí, nelze za rok 2010 spočítat na rozlišení jednotlivých dávek.
Magistrát města Karlovy Vary, oddělení kontrolní, ekonomické a dávkové, v roce 2011
celkem vyplatilo cca 12 000 dávek pomoci v hmotné nouzi (každý měsíc 1000 dávek). Z
toho je cca 700 dávek příspěvku na živobytí (měsíčně), cca 200 dávek doplatku na bydlení
(měsíčně) a cca 70 až 100 dávek mimořádné okamžité pomoci (měsíčně).
V roce 2010 bylo vyplaceno cca 8400 dávek (měsíčně 700 dávek).
V tabulce jsou uvedeny počty vyplacených dávek za měsíc na jednotlivé lokality. Červeně
jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším počtem vyplácených dávek.
Jako sociálně vyloučené lokality s vyšším počtem osob jsme označili K. Vary – střed (ulice Západní,
Moskevská), Doubí, Drahovice (ubytovny ul. Kollárova, Úvalská), Dvory (ubytovna Bavorský Dvůr),
Rybáře, St. Role.
Úřad práce poskytl informace týkající se dávek státní sociální podpory:
V roce 2010 bylo vyplaceno 8 519 dávek (sociální příplatek 5 021; příspěvek na bydlení 3 498)
V roce 2011 bylo vyplaceno 4 513 (sociální příplatek 432 – ze zákona byl poskytován pouze rodinám
se zdravotně znevýhodněnou SPO; příspěvek na bydlení 4081)
MM K.Vary - dávky pomoci v hmotné nouzi za rok 2011

Bohatice
Cihelny
Čankov
Doubí
Drahovice
Dvory
Hůrky
K.Vary – střed
Olšová vrata
Počerny
Rosnice
Rybáře
Sedlec

Příspěvek na živobytí
24
1
0
19
78
39
2
216
4
0
0
98
3

Doplatek na bydlení
12
0
0
9
50
26
0
51
0
0
0
27
0
7

St.Role
Tašvice

85
5

25
0

2. Občanské vybavení veřejné infrastruktury
2.1. Školství a výchova
Město Karlovy Vary má 5 mateřských škol, 14 základních škol, 7 středních škol a 3 vysoké školy.
Pro žáky se zdravotním postižením se v K.Varech nachází 1 základní škola a pro žáky se
specifickými poruchami učení také 1 škola. Ve městě se nachází i Základní umělecká škola.
V rámci vzdělávání dojíždějí obyvatelé obcí v SO ORP Karlovy Vary do Karlových Varů,
popřípadě do dalších větších měst Karlovarského kraje.
Přehled mateřských a základních škol na území Karlových Varů:
- 1. Mateřská škola Karlovy Vary
- 2. Mateřská škola Karlovy Vary
- Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary
- Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
- Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
- Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, p.o.
- Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o.
- Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25
- 1. Soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
- Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 15
- Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25
- Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
- Základní škola jazyků Karlovy Vary
- Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1
- Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19
- Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary
Přehled Středních škol na území Karlových Varů:
- OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola
- Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
- První české gymnázium v Karlových Varech
- Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
- Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
- Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Přehled Vysokých škol a Vysokých odborných škol:
- Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (obory: právo a podnikání, sociálně právní činnost, veřejná
správa a soudní a notářská administrativní činnost)
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- Bankovní institut vysoká škola, a.s. (obory: finance, informační technologie a management)
- Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. (obory: podniková ekonomika a management,
marketing, ekonomika a management obchodu)

2.2. Zdravotnictví a sociální péče
Největším poskytovatelem zdravotní péče ve městě je Karlovarská krajská nemocnice, a.s., která
má cca 1200 lůžek. Nemocnice je schopna poskytovat péči v širokém záběru. V Karlových
Varech je Dětský domov v Tašovicích a SOS Dětská vesnička v Doubí, nadále se v okrese
nachází Výchovný ústav pro zletilé chlapce v obci Žlutice. V SO ORP Karlovy Vary se nachází v
obci Nejdek – Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Radošově.
Sociální služby v Karlových Varech poskytuje Městské zařízení sociálních služeb, p.o. města
Karlovy Vary – Domovy pro seniory (domov důchodců), Pečovatelská služba (Středisko
pečovatelské služby), Domovy s pečovatelskou službou v počtu pěti budov na území Karlových
Varů a jídelny s kuchyní pro důchodce ZLATÁ KOTVA.
Poskytovatelé sociálních služeb:
 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.
 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE
 Armáda spásy v České republice - nízkoprahová zařízení, kontaktní centra
 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
 Člověk v tísni, o.p.s.
 Farní charita Karlovy Vary - Dům pro matky s dětmi, Dům napůl cesty
 Krajský dětský domov pro děti do 3 let
Na území Karlových Varů se nachází občanská sdružení, která poskytují sociální služby:
 KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
 Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením „Dveře dokořán“
 Občanské sdružení Res vitae – Krizové centrum, Linka důvěry, Manželská a rodinná poradna
 Občanské sdružení Světlo Kadaň - K – Centrum Karlovy Vary pro lidi ohrožené drogou
 Romské Občanské Sdružení – Karlovy Vary
 TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.
 Židovská obec
Ostatní služby:
 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE
 CENTRUM domácí péče
 LADARA, s.r.o.
 Zdravotní ošetřovatelská péče, Olga Sapoušková
 Rehabilitace – Ivana Petrová
 BAMBINI, o.s.
 CENTRUM RODINKA
 Český červený kříž – oblastní spolek v Karlových Varech
 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Karlovy Vary
 HIPOCENTRUM Pá-Ja
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Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Dobrovolné centrum VLAŠTOVKA při mateřském centru Karlovy Vary, o.s.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Probační a mediační služba ČR, středisko Karlovy Vary
Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Speciálně pedagogické centrum
Svaz důchodců ČR, o.s.

2.3. Kultura
Město Karlovy Vary díky své poloze a občanskému vybavení poskytuje veškeré kulturní vyžití
pro občany, nachází se zde několik institucí, které se dají zmínit (muzea, galerie, orchestry,
divadla, hvězdárny, městské knihovny, kina).










Muzeum Karlovy Vary
Sklářské muzeum Moser, Karlovy Vary
Jan Becher Muzeum
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie Duhová paleta v Karlových Varech
Karlovarský symfonický orchestr
Divadlo Karlovy Vary
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary

2.4. Sport
ČSTV registruje na Karlovarsku 134 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s počtem členů
14.345. K organizacím s největší členskou základnou patří:














Fet Club K.Vary
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Klub vodáků Karlovy Vary
Kroketový klub Karlovy Vary
Asociace školních sportovních klubů Karlovy Vary
SK Slavia Junior K.Vary
SK Městské policie K.Vary
SK policie Hvězda K.Vary
Sportovní unie futsalu K.Vary
TJ Domu dětí a mládeže K.Vary
Šachový spolek Viktorie K.Vary
TJ Slavia K.Vary
TRI SKI klub K,Vary
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Možnost sportovního vyžití umožňuje město svým občanům na oficiálních venkovních plochách
odpovídajícím normám EU. Město tyto plochy spravuje a udržuje.
akt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

8.4.2011
Bohatice
Bohatice
Bohatice
Bohatice
Bohatice
Růžový vrch
Růžový vrch
Růžový vrch
Růžový vrch
Doubí
Doubí
Rybáře
Rybáře
Rybáře
Rybáře
Sedlec
Čankov
Olš. vrata
Dvory
Tašovice
Tuhnice
Tuhnice
Tuhnice
Tuhnice
Tuhnice
Stará Role
Stará Role
Stará Role
Stará Role
Stará Role
Město
Město
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice

ulice/název
kpt. Nálepky
areál zdraví
S.K.Neumanna
U trati
park Bohatice
areál zdraví-Krušnohorská
areál zdraví-kremace
ul.Plešivecká/Vodárenská
ul.Plešivecká/Vodárenská
Modenská
Svatošská
sv.Urban
Čankovská (DDM)
U koupaliště
Mládežnická
Merklínská
Čankov
Olšová vrata
K.Kučery
Česká
ul.Vrázova
Přátelství I.
Přátelství II.
Moskevská (plicní)
Gorkého
Dvořákova
Vančurova
Fibichova
Neidlova
Janáčkova
Tylova
kr.Jiřího (Sokolák)
Máchova(Šibeňák)
B.Němcové
Maďarská I
Maďarská II
areál zdraví Krokova
Úvalská
Vrchlického /karate klub/
Jungmannova
Východní I.
Východní II.
Mozartova

pískoviště
pískoviště

herní prvky
prolézačky
prolézačky

posilovací stroje
prolézačky
prolézačky
prolézačky
pískoviště

prolézačky
prolézačky
prolézačky

pískoviště
pískoviště
pískoviště
pískoviště

prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky

pískoviště
pískoviště
pískoviště
pískoviště

prolézačky
prolézačky
prolézačky
prolézačky

pískoviště
pískoviště

prolézačky
prolézačky
prolézačky
posil. stroje

pískoviště

prolézačky

pískoviště

prolézačky

míčové hry-povrch
hřiště - asfalt
hřiště - asfalt
hřiště - písek + asfalt
hřiště - tráva

plot

oploceno
oploceno
oploceno

hřiště - tráva
hřiště - písek
hřiště - asfalt
hřiště - asfalt + písek

hřiště - tráva
hřiště - asfalt
hřiště - asfalt
hřiště - asfalt
hřiště - tráva

hřiště - asfalt
hřiště - asfalt
hřiště - tráva
hřiště - tráva

oploceno
oploceno
oploceno

hřiště
hřiště - tráva
hřiště - tráva
hřiště - asfalt

oploceno

oploceno
hřiště tráva+písek+asfalt
hřiště-písek
hřiště - asfalt
hřiště - tráva
hřiště - tráva
hřiště tráva + asfalt
hřiště - asfalt

oploceno

hřiště-písek
hřiště - asfalt

pískoviště
prolézačky
prolézačky

oploceno
oploceno

hřiště - asfalt
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2.5.Veřejná správa
Veřejná správa je poskytování správních činností související s poskytováním veřejných služeb a
se správou na ústřední a místní úrovni. Na území města se nachází několik státních institucí, které
vykonávají státní správu a územní samosprávu.
Magistrát statutárního města Karlovy Vary (stavební úřad, živnostenský úřad, matriční úřad,
životní prostředí, územní plánování)
Finanční úřad Karlovy Vary
Úřad práce v Karlových Varech
Katastrální pracoviště Karlovy Vary
OSSZ Karlovy Vary
Soud a státní zastupitelství (Okresní soud a Okresní zastupitelství)
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Policie ČR
Pozemkový úřad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

12

3. Bezpečnostní situace ve městě

3.1. Bezpečnostní analýza Policie ČR Karlovy Vary
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Vývoj kriminality sleduje Policie ČR v rámci kraje na základě statistických dat.
Největší podíl nápadu trestné činnosti mají dva služební obvody PĆR K.VARY – Rybáře 26,4%
a K.Vary – město 27,7%

z celkového nápadu kriminality na Karlovarsku. V další nejvyšší

zatíženosti z dvanácti služebních policejních obvodů jsou v pořadí Ostrov, Jáchymov a Nejdek.
K nejsledovanějším údajům patří celkový počet zjištěných trestných činů 1.616 (k 30. 11. 2011)
podíl majetkové, násilné, mravnostní či hospodářské trestné činnosti. Sledovaný vývoj naznačuje
v posledních letech tendenci mírného poklesu zjištěných trestných činů. Bohužel v roce 2O12 je
zaznamenán nárůst ve všech druzích kriminálních činů.

Trestné činy - Karlovy Vary k 30. 11. 2011
Celkem/ %

Karlovy Varyměsto
827
640
72
6
457
128

Celková
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Krádeže
vloupáním
Krádeže prosté
271
Ostatní
105
Hospodářská
92
Zbývající
95
Index – 316 město K.Vary

Karlovy Vary –
Rybáře
789
625
44
7
481
121

Celkem
Karlovy Vary
1616
1265
116
13
938
249

293
93
64
100

564
198
156
195

Přestupky - Karlovy Vary k 30. 11. 2011

Celkem
A a toxi § 30
VP a OS § 4749
Majetek §50
Doprava §22

KV-město
6060
54
249

KV-Rybáře
3856
17
150

954
4803

1103
2509
13

Trestné činy jednotlivých okresů Karlovarského kraje k 30. 11. 2011
Celkem/ %
Celková
Obecná
Násilná
Mravnostní
Majetková
Krádeže
vloupáním
Krádeže prosté
Ostatní
Hospodářská
Zbývající

Celkem
7484/66,09
5659/58,10
682/84,46
77/87,01
3795/42,74
1480/38,14

Cheb
2330/63,13
1747/54,44
197/70,05
28/98,29
1177/40,61
483/35,20

Karlovy Vary
2991/62,59
2335/55,63
249/87,15
29/82,76
1651/41,43
521/38,39

Sokolov
2163/74,11
1577/65,82
236/93,64
20/90,00
967/47,57
404/41,34

2006/45,06
1105/92,58
565/79,12
1260/96,11

599/42,40
345/89,86
188/75,53
395/95,70

938/42,54
406/92,12
222/73,87
434/94,24

469/53,52
354/95,76
155/90,97
431/98,38

Přestupky jednotlivých okresů v Karlovarském kraji k 30.11.2011
CHEB
6 OOP

CELKEM
Alkohol – toxi
§30
VP a obč.
soužití
§ 47-49
Majetek
§ 50
Doprava
§ 22

SOKOLOV
9 OOP

7 655

KARLOVY
VARY
12 OOP
53 962

178

175

17

683

1055

676

2025

3013

4 526

4389

11174

10 245

29 246

Toxi v jednotlivých okresech Karlovarského kraje k 30. 11.2011

zjištěno
prověřováno
v prověřování
objasněno
pro sebe
výroba
pěstování
Realizovaných NPO

KV
40
38
2
37
5
3
2

SO
51
51
1
48
1
3
2
73

CH
27
19
9
16
10
0
2
31

26
14

Pachatelé trestné činnosti - Karlovarský kraj celkem
Kritéria
Celkový počet pachatelů
Recidivisté
Nezletilí (1 – 15 let)
Mladiství (15 – 17 let)

2010
5056
2658
67
183

2011
4787
2522
84
141

2010
56
104
6419

2011
71
137
5536

2010
1904
974
23
60

2011
1790
960
28
66

2010
34
19
276

2011
41
26
262

Oběti trestné činnosti - Karlovarský kraj celkem
Kritéria
Nezletilí poškození (1 -15 let)
Mladiství poškození (15 – 18 let)
Poškození 19 let a více

Pachatelé trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary
Kritéria
Celkový počet pachatelů
Recidivisté
Nezletilí (1 – 15 let)
Mladiství (15 – 17 let)

Oběti trestné činnosti - Územní odbor Karlovy Vary
Kritéria
Nezletilí poškození (1 -14 let)
Mladiství poškození (15 – 18 let)
Poškození 19 let a více

Pohřešované osoby

K.Vary
Sokolov
Cheb
Vypátráno KV
SO
CH

celkem
93
48
58
89
46
56

dítě do 18let
32
24
20

dítě v ohrožení
4
2
2
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3.2. Činnost Městské policie Karlovy Vary
Místní záležitosti veřejného pořádku zajišťuje v Karlových Varech od roku 1992 městská
policie. Městská policie Karlovy Vary dle zákona přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a
majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných právních
předpisů obce, přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Podílí se na ochraně veřejného pořádku a činí
opatření k jeho obnovení. Odhaluje přestupky a správní delikty. Podílí se na prevenci
kriminality v obci.
O své činnosti vede městská policie záznamy a sleduje situaci veřejného pořádku ve městě.
Zpracovává analýzu přestupků páchaných na území města a sleduje vývoj. Více informací o
činnosti Městské policie Karlovy Vary lze získat na www.mpkv.cz, kde jsou uvedeny výroční
zprávy. Základní statistický přehled je uveden níže.

Přestupky MP K.Vary
počet
obyvatel

přestupky – abs. počet

index na 10 tis. obyv.

k 31.12.2010

rok
2010

rok
2011

změna
10-11

rok
2010

rok
2011

změna
10-11
(index)

Proti veřejnému pořádku a 51 115
občanskému soužití

1.745

1.982

+237

341

388

-47

Proti majetku

55

65

+10

11

13

-2

na úseku ochrany před 51 115
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi

182

141

-41

36

28

8

CELKEM

1.982

2.188

+206

388

428

-40

druh

51 115

51 115

16

17

3.3. Komentář k bezpečnostní analýze
Bezpečnostní situaci v Karlových Varech výrazně ovlivňují kriminogenní faktory, které úzce
souvisí s vývojem trestné činnosti ve městě. Zásadní je především vyšší míra nezaměstnanosti
a zvyšující se podíl občanů, kteří si zdroje obživy i životní úrovně obstarávají kriminální
činností. Dále je to vysoký příliv cizinců, z nichž se někteří dopouští majetkové a zejména
drogové kriminality. Dlouhodobým problémem je v lázeňském a obchodně - správním území
výskyt kapesních krádeží.
Dle statistik PČR se výskyt kapesních krádeží snižuje, oproti tomu narůstá výtržnictví,
poškozování cizí věci, ublížení na zdraví a vloupání do motorových vozidel. Karlovy Vary,
jako město takové, nemá problém se sociálně vyloučenými lokalitami, ty jsou doménou spíše
menších obcí na Karlovarsku. Obdobné problémy se však vyskytují v ubytovnách a jejich
přilehlém okolí, kde často žijí nepřizpůsobiví občané
Jedná se osoby bez zaměstnání, postižené často závislostmi a často se dopouštějící
protiprávního jednání.
Takových ubytoven na území města v poslední době přibývá. Jejich provoz je spojen
s vyšším nápadem majetkové trestné činnosti a především s narušováním veřejného pořádku
(vandalství, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití).
Výsledky bezpečnostní analýzy a sociálně-demografické analýzy v Karlových Varech
vykazují následující kriminogenní faktory:
• multikulturní složení obyvatelstva;
• sílící etnické komunity – vietnamská, ruská, ukrajinská. Spolupráce formou přednášek
na aktuální problematiku v Centru pro integraci cizinců nepřináší zatím požadovaný
efekt díky nízké účasti;
• nízké mzdy a vysoké existenční náklady;
• zvýšená nezaměstnanost a potencionální nárůst osob bez přístřeší, což již v současné
době začíná být velkým problémem města. Ani přijatá bezpečnostní opatření, která
odvádějí velké množství pracovních sil a prostředků, situaci nezlepšují, spíše sanují;
z pohledu veřejného pořádku se lidé bez přístřeší sdružují v tradičních lokalitách
(Dolní a Horní nádraží, Tržnice-terminál MHD);
• soustřeďování nepřizpůsobivých občanů do ubytoven a okrajových částí města (Stará
Role, Drahovice, Dvory, Doubí), problematická řešení bez potřebné vymahatelnosti
zákona především u lidí bez přístřeší;
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• vysoká fluktuace návštěvníků města – lázeňští hosté a turisté různých národností a
kultur – v návaznosti kapesní krádeže, krádeže věcí z motorových vozidel;
• značný počet heren – gamblerství, prodej omamných a psychotropních látek;
• vysoký počet zastaváren – zadlužování.

4. Prevence kriminality ve Statutárním městě Karlovy Vary
4.1.

Vytvoření institucionálních předpokladů

Statutární město Karlovy Vary plně podporuje a rozvíjí preventivní činnost v oblasti prevence
kriminality a protidrogové prevence. V roce 1996 bylo zařazeno do Komplexního
součinnostního programu prevence kriminality, následně byla zřízena funkce manažera
prevence kriminality při odboru zdravotních a sociálních věcí Úřadu města Karlovy Vary. Od
roku 2002 je funkce manažera prevence kriminality svěřena oddělení prevence a dohledu
Městské policie Karlovy Vary. V současné době ji vykonává Mgr. Kamila Hofmanová.

Statutární město Karlovy Vary se při realizaci projektů zasílaných na MV ČR s žádostí o
státní dotaci podílí finančně v průměru 25%. Výrazná část projektů byla nastartována za
pomoci dotace MV ČR a následně je každoročně dotována z prostředků města, např. MKDS,
Skate park, SVI, Senior akademie.

Od roku 1996 funguje ve městě Komise prevence kriminality a protidrogové prevence jako
poradní orgán rady města, jejíž personální obsazení se mění s ohledem na volební období.
Současné složení Komise prevence kriminality, protidrogová prevence a bezpečnosti:
Jaroslav Fujdiar – předseda komise, Vladimír Král, Jana Jandová, Sylvie Kunešová, Michal
Riško, Věra Bartůňková, Milan Bauman

Subjekty podílející se na prevencí kriminality ve městě
Na prevenci kriminality ve městě se podílí nejen subjekty státní správy a samosprávy,
především městská policie a Policie ČR, ale také řada příspěvkových, rozpočtových a
neziskových organizací, které jsou z velké části dotovány městem. Poskytují služby v oblasti
vzdělávání, v oblasti zdravotnické a sociální.
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Orgány státní správy a samosprávy:
OSPOD – Magistrát města K.Vary - sociálně právní ochrana dětí a rodin, sociální kurátoři,
od roku 2009 projekt SVI
Městská policie Karlovy Vary - od roku1997 zaveden MKDS, Oddělení prevence a dohledu
se zaměřuje na sociální prevenci dětí, mládeže, seniorů a zdravotně postižených
PIO PČR K.Vary - poradenská a informační služba v oblasti prevence kriminality,
přednášková činnost na školách a v domovech důchodců, spolupráce s MP- preventivní akce
pro veřejnost, preventivní akce v rámci kontrol bezpečné lokality
Probační a mediační služba ČR – dohled nad výkonem alternativních trestů, péče o
propuštěné z výkonu trestu, mediační řízení, práce s problémovou mládeží

Rozpočtové a příspěvkové organizace:
Pedagogicko-psychologická poradna – odborná poradenská, diagnostická, redukční a
psychoterapeutické služby pro děti od 3 do 18 let, pomoc v obtížných životních situacích,
psychoterapie, diagnostika rodinných vztahů a diagnostika sociálně-patologických jevů
Středisko výchovné péče – výchovné programy pro problémové děti a mládež, terapeutické
pobyty, práce s rodinami
Školská zařízení – mateřské školy, základní školy a střední školy se sídlem v Karlových
Varech – realizují vlastní programy primární sociální prevence a spolupracují s ostatními
subjekty, zejména prostřednictvím SVI.
Dům dětí a mládeže – zájmová činnost pro děti a mládež

Nestátní neziskové organizace podílející se na prevenci kriminality ve městě:

















Armáda spásy v České republice - nízkoprahová zařízení, kontaktní centra
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Farní charita Karlovy Vary - Dům pro matky s dětmi, Dům napůl cest
Občanské sdružení Res vitae – Krizové centrum, Linka důvěry, manželská a rodinná poradna
Občanské sdružení Světlo Kadaň - K – Centrum Karlovy Vary pro lidi ohrožené drogou
Romské Občanské Sdružení – Karlovy Vary
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.
Český červený kříž – oblastní spolek v Karlových Varech
HIPOCENTRUM Pá-Ja
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary
Speciálně pedagogické centrum
Svaz důchodců ČR, o.s. – Klub osamělých seniorů
KV SENior, o.s.
PROTEBE live, o.s.
Centrum pro mládež a alternativní sporty, o.s.
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 Dětské informační centrum, o.s.
 Asociace ,,Záchranný kruh“

Projekty realizované v rámci Koncepce prevence kriminality Města Karlovy Vary 20092011 za podpory dotací MV ČR
Rok

2009

2009

2010
2010
2011

2011
2011

Název projektu

Typ
projektu
(Sociální,
situační,
informování
občanů)
Systém
včasné Sociální
intervence
Karlovy
Vary A-investiční
Systém
včasné Sociální
intervence
Karlovy
Vary B- neinvestiční
KOS – klub osamělých Sociální
seniorů
Jít spolu, ne vedle sebe; Sociální
Kluci na rozcestí
Rozšíření MKDS o Situační
kamerový
bod-Stará
Role
Senior akademie
Sociální
Terapeutický pobyt pro Sociální
děti v SVI

Celkové
náklady
v Kč

Přidělená dotace v
Kč

1.270.000

850.000

415.000

332.000

85.000

68.000

50.000

27.000

340.980

270.000

35.000
56.000

29.000
35.000

Projekty realizované v rámci Koncepce prevence kriminality Města Karlovy Vary 20092011 z vlastních prostředků města
Rok

Název projektu

Typ projektu
(Sociální, situační,
informování
občanů)

2009

Centrum substituční terapie –
provoz

SOCIÁLNÍ

50.000

SOCIÁLNÍ

50.000

SOCIÁLNÍ

150.000

Adaptační kurz s výcvikem
sociálních dovedností pro žáky
praktické školy
K-centrum pro drogově závislé
– provoz

Přidělená dotace v
Kč
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Dětské informační centrum –
volnočasové aktivity
DDÚ – SVP smysluplné
trávení volného času

SOCIÁLNÍ

30.000

SOCIÁLNÍ

30.000

SOCIÁLNÍ

30.000

INFORMOVÁNÍ
OBČANŮ

10.000

SOCIÁLNÍ

30.000

SOCIÁLNÍ

30.000

SOCIÁLNÍ

40.000

SOCIÁLNÍ

150.000

SOCIÁLNÍ

30.000

SOCIÁLNÍ

73.000

OS Centrum pro mládež a
alternativní sporty – půjčovna
skate parku

SOCIÁLNÍ

5.000

K-centrum pro drogově závislé
– provoz

SOCIÁLNÍ

160.000

OS RES VITAE – krizové
centrum

SOCIÁLNÍ

50.000

OS KV SENior - ,,Nechci se
bát“

INFORMOVÁNÍ
OBČANŮ

40.000

KV – CITY – zabezpečení
letního kina kamerami

SITUAČNÍ

OS PROTEBE live - ,,Nenech
se spoutat“
OŘ PČR K.Vary – Den
s Ajaxem

2010

OS RES VITAE – krizové
centrum
DDÚ – SVP smysluplné
trávení volného času
Dětské informační centrum –
volnočasové aktivity
K-centrum pro drogově závislé
- provoz

2011

ZŠ Poštovní – adaptační pobyt
s programem sociální prevence
Dětské informační centrum –
volnočasové aktivity

40.000
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4.2.

Prevence kriminality ve Statutárním městě Karlovy Vary na období 2013 – 2016

Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2013 – 2016 (dále
jen Koncepce) navazuje na předchozí Koncepci prevence kriminality z let 2009 – 2011,
zároveň naplňuje priority a cíle Strategie prevence kriminality ČR 2012 – 2015 a Krajské
koncepce prevence kriminality na období 2013 – 2016. Vzhledem k tomu, že město tvoří
základní úroveň praktického výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality je
koncepce orientována především na specifické lokální problémy.

Podporována budou především:


sociální opatření - zabývající se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřující se
na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem
změnit nepříznivé socioekonomické prostředí;



situační opatření - nasazování technických opatření včetně urbanistického plánování
z hlediska potřeb bezpečí občanů, jehož cílem je omezování příležitostí k páchání
trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele a snižování zisků z trestné
činnosti;



informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní
situaci, o účinných formách ochrany před trestnou činností; cílem je zapojování
občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí;

4.3.

Obecné cíle Koncepce

 Zvyšování pocitu bezpečí občanů města a snižování výskytu trestné činnosti
 Omezování výskytu rizikových jevů ve městě
 Koordinovaný systém prevence kriminality ve spolupráci participujících subjektů
v oblasti prevence
 Naplňování a podpora kvalitních a efektivních programů prevence kriminality
 Zvyšování obecného povědomí o prevenci kriminality, posilování odpovědnosti a
působnosti města v oblasti prevence kriminality
 Zvyšování právního vědomí občanů
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4. 4. SWOT analýza
SWOT analýza vychází z analýzy kriminality, socio-demografické analýzy a institucionální
analýzy. SWOT analýza definuje silné (Strenghts), slabé (weaknesses) stránky systému
prevence kriminality a dále příležitosti (Opportunities) a rizika (Threats) v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality.

Silné stránky

Slabé stránky

Koncepční prevence kriminality ve
městě již 17 let

Nárůst počtu nezaměstnaných, málo pracovních
příležitostí

Podpora preventivních aktivit ze strany
vedení města

Stárnutí populace (odchod mladých lidí za
prací), nárůst podílu seniorů a zdravotně
postižených

Funkční systém prevence kriminality
založený na vzájemné spolupráci státní
správy, samosprávy i nestátních
neziskových organizací
Finanční podpora města v systému
prevence kriminality včetně
samostatného financování některých
preventivních aktivit
Situační prevence - MKDS
Sociální prevence - SVI + Tým pro
mládež, Senior akademie

Vysoký podíl cizinců, sílící rusky mluvící a
vietnamská komunita
Slabá podpora a chybějící služby v oblasti
protidrogové prevence ve městě, především v
následné péče a v poskytování služeb klientům
mladším 15 let
Chybějící nízkoprahové zařízení volnočasových
aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých
rodin
Nedostatečné právní ukotvení prevence
kriminality

Zavedená síť služeb prevence
Plánování rozvoje sociálních služeb ve
městě
Úzká spolupráce s Krajským
ředitelstvím policie Karlovarského kraje
a s Krajským úřadem Karlovarského
kraje

Chybějící odborné poradenství v oblasti
prevence (dluhové poradenství)
Nejednotnost politické scény v podpoře
preventivních aktivit
Snižující se částka v rozpočtu města na podporu
prevence kriminality ve městě
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Příležitosti

Rizika

Využívání součinnosti státních i Chudnutí
obyvatel
města,
zvyšování
nestátních organizací při realizaci zadluženosti,
preventivních projektů
Problémy se závislostmi především u mladých
Navazující aktivity na SVI za podpory nezaměstnaných
Týmu pro mládež
Nárůst počtu lidí bez přístřeší
Možnost financování aktivit prevence
kriminality ze státního rozpočtu a Vznik sociálně vyloučených lokalit
rozpočtu města
Spolupráce s Ministerstvem
odborem prevence kriminality

vnitra, Nárůst kriminality související s turismem

Nezaměstnanost a stále se snižující počet
Využívání dobrovolníků z řad seniorů a pracovních míst
studentů
Nárůst počtu dětí a mladistvých s rizikovými
Společné projekty obcí v rámci kraje
projevy chování
Nepříznivé sociálně-demografické ukazatele ve
městě
Snižování dotací na prevenci kriminality i nižší
podíl financí na prevenci v rozpočetu města

SWOT analýza slouží jako podklad pro vytvoření priorit, opatření a prostředků pro dosažení
cílů Koncepce prevence kriminality města Karlovy Vary 2013 – 2016.

Priority:
•

snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve městě

•

zvyšování pocitu bezpečí občanů,

•

podpora národních specifických projektů

•

vytváření efektivního a komplexního systému činností směřujících ke zkvalitnění
preventivních aktivit ve městě

Cílové skupiny:
Pachatelé: nezletilí (děti do 15 let a mladiství), mladí dospělí; recidivisté
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Oběti: majetkové, násilné, mravnostní trestné činnosti, domácího násilí, šikany,
rasově nebo národnostně motivovaných trestných činů, děti, cizinci, senioři, zdravotně
postižení, osamělé ženy, rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů
Osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby
bez přístřeší, nezaměstnaní ve věku od 15 let
Subjekty působící v oblasti prevence – pracovníci veřejné správy (samosprávy a
státní správy), Policie ČR, Městské policie, Probační a mediační služba, metodici PPP
a školní metodici prevence, poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci NNO.

Prostředky k naplňování cílů:
• podpora fungující spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy, městskou
policií, nestátními neziskovými organizacemi i dalšími subjekty podílejícími se na
preventivních aktivitách,
• finanční spoluúčast města na projektech zasílaných na MV ČR se žádostí o státní
dotaci
•

poskytování neinvestičních dotací z prostředků města na podporu projektů prevence
kriminality a protidrogové prevence

4.5. Preventivní aktivity 2013-2016
Koncepce prevence kriminality bude po celé období své platnosti každoročně naplňována
projekty v oblasti sociální, situační prevence a informování občanů. Některé projekty budou
směřovány do oblasti vzdělávání subjektů zabývajících se problematikou prevence nebo prací
s cílovými skupinami uvedenými v koncepci.
Finanční prostředky vyčleněné na preventivní aktivity budou každoročně samostatnou
kapitolou v rozpočtu Městské policie Karlovy Vary. Část finančních prostředků bude čerpána
prostřednictvím dotací MV ČR – odboru prevence kriminality.
Následující tabulka uvádí možnosti řešení a navrhovaných opatření u nejzásadnějších
problémů, se kterými se město potýká.
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Možnosti řešení a navrhovaných opatření u nejzásadnějších problémů, se kterými se
město potýká.
Identifikace problému

Způsob řešení

Navrhovaná
Opatření

Finanční
zajištění

Vymezení
aktivit

Vysoký počet heren

•

Omezení počtu
heren a provozní
doby

•

Vyhláška
města
omezující
počet heren

nevyžaduje

Kapesní krádeže a
krádeže jiné na
osobách

•

Snižování
příležitostí pro
pachatele
Zvyšování
právního vědomí
občanů

•
•

Osvěta občanů
Efektivní
využívání
M KDS M P i
PČR

Dotace MV
se spoluúčastí
města

Sledování
počtu osob bez
přístřeší
Pomoc osobám
bez přístřeší

Zamezení
narušování
veřejného pořádku
Terénní programy
NNO

Snížení podílu
nezletilých a
mladistvých
pachatelů ne
trestné činnosti
p r áce
s rizikovými
skupinami a
jedinci

•

Kontrola
dodržování
vyhlášky a
veřejného
pořádku,
kontrolní
orgán MM,
MP, PČR
Projekty typu:
informace pro
o b čan y
Situační
prevence:
modernizace
M KDS
Podpora
aktivit
Armády spásy
(nízkoprahové
denní
centrum,
noclehárna)
Projekty:
sociální
prevence a
vzdělávání
strážníků a
policistů
Spolupráce
subjektů SVI,
účinná
opatření a
činnost
s dětmi a
mládeží
Projekty typu:
krátkodobé a
dlouhodobé
terapeutické
pobyty dětí;
P r áce
s mladými
delikventy
Projekty typu:
Senior
akademie,
Osvěta
v domovech
důchodců a
osaměle
žijících
seniorů

•
Vloupání do
motorových vozidel
Nárůst počtu osob bez
přístřeší, v návaznosti
zvýšený počet případů
výtržnictví

•

Kriminalita dětí a
mládeže

•

•

Kriminalita páchaná
na dětech a mládeži
•

Kriminalita páchaná
na seniorech

Osvětová práce se
seniory v oblasti
osobního bezpečí

•
•

Efektivnější
využívání SVI
Aktivity
navazující na
SVI
Aktivní činnost
Týmu pro
mládež

Zvyšování
informovanosti a
právního vědomí
seniorů

Dotace
MPSV,
MV se
spoluúčastí
města, dary

Dotace
MŠMT, MV,
MS,
MPSV,
spoluúčast
města

Dotace MV,
MPSV
spoluúčast
města

Měření
efektivity
dopadů
Snížení
NT Č
v dotčených
lokalitách,

Rozdělení
odpovědnos
ti
MM, PČR,
MP

Snížení
podílu
kapesních
krádeží na
celkovém
NT Č

PČR, MP

Snížení
páchání
trestné
činnosti
bezdomovci

MM – odbor
sociálních
věcí, PČR,
MP, ÚP,
NNO

Pokles
kriminality
dětí a
mládeže a
kriminality
páchané na
dětech

MM –
OSPOD,
odbor
školství,
PČR, MP,
PMS, NNO

Pokles počtu
seniorů jako
obětí trestné
činnosti

MP, PČR,
MM – odbor
sociálních
věcí, NNO
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Kriminalita
v komunitách a
sociálně vyloučených
lokalitách

Ne vždy jednotné a
koordinované
postupy
bezpečnostních složek

Snižování podílu
pachatelů
pocházejících
z komunit a sociálně
vyloučených lokalit
na celkovém NTČ

•

•

Zlepšení
komunikace
mezi
zainteresovaným
i subjekty
Užší spolupráce

•

Včasná
intervence
Zvyšování
právního vědomí

•

•

•

Domácí násilí

•

•

•
•

Sociální práce
v komunitách a
sociálně
vyloučených
lokalitách
Dohled nad
dodržováním
veřejného
pořádku

Dotace
MPSV, MV,
spoluúčast
města

Koordinovaná
komplexní
součinnost
Lepší
předávání
informací
Společná
operativa

Vlastní zdroje
zainteresovan
ých subjektů

Komplexní
koordinovaný
přístup
zainteresovaný
ch subjektů

Dotace
MPSV, MV,
spoluúčast
města

Projekty typu:
Vzdělávání
strážníků a
policistů p r áce
s komunitami
a v sociálně
vyloučených
lokalitách;
Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež
Sloučená
pracoviště
OPIS městské
policie a
hasičského
záchranného
sboru;
Vytvoření
optické sítě
Vzdělávání
policistů,
strážníků,
sociálních
pracovníků

Pokles NTČ
v sociálně
vyloučených
lokalitách

MM – odbor
sociálních
věcí, PČR,
M P , NNO,
ÚP

Efektivnější
řešení
událostí,
Rychlý
přenos
informací

MP, HZS

Efektivnější
řešení
v problemati
c e DN

PČR, MP,
odbor
sociálních
věcí,
Intervenční
centrum

Způsob hodnocení preventivních opatření:
Hodnocení jednotlivých projektů bude založeno na následujících kritériích:
• řeší konkrétní problém vyplývající z bezpečnostní analýzy,
• naplňuje priority a cíle Strategie prevence kriminality ČR 2012-2015,
• naplňuje priority a cíle Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy
Vary 2013-2016,
• pracuje s cílovými skupinami uvedenými ve Strategii a Koncepci,
• opatření jsou součástí komplexního řešení,
• měřitelná efektivita a hospodárné využívání finančních prostředků,
• návaznost dalších aktivit
• projekty jsou kvalitně zpracované a nemají formální vady a chyby.
Každoročně bude vyhodnoceno plnění stanovených kritérií vycházející z definovaných priorit
v oblasti prevence.
Zároveň bude každoročně aktualizována a porovnávána s předchozími roky bezpečnostní
analýza.
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5. Další vývoj prevence kriminality ve městě
Koncepce prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary na období 2013 – 2016
navazuje na Koncepci z předchozího období 2009 – 2011. S uspokojením lze konstatovat, že
většina projektů podpořených a realizovaných v uplynulých obdobích je udržitelná a přináší
pozitivní výsledky, např. MKDS, Skate park, SVI. Důraz bude nadále kladen na koordinované
a komplexní, řešení problémů s ohledem na priority a cíle stanovené ve Strategii prevence
kriminality ČR s ohledem na místní situaci. Plánovány jsou projekty sociální i situační
prevence, informování občanů a vzdělávání.

Závěr
Prevence kriminality se stala součástí politiky města bez ohledu na politickou příslušnost jeho
vedení. Všichni čelní představitelé chápou prevenci kriminality jako nástroj k posílení pocitu
bezpečí občanů města. Není to jen pojem, ale souhrn funkčních opatření s efektivními
výsledky, které se v posledních letech projevily v poklesu celkového nápadu trestné činnosti,
převážně pak majetkové. To, jak se bude stav kriminality vyvíjet v následujících letech, však
ovlivňuje celá řad faktorů, především ekonomických, které v současnosti příliš příznivé
nejsou. V návaznosti na ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost se dá očekávat
následný růst kriminality, a s tím spojené další úkoly pro prevenci.
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