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I. Úvod
Plán prevence kriminality města Příbora na období 2023–2026 byl vypracován v souladu
s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027
a navazuje na stávající dokument Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2017 – 2021
(Radou města Příbora č. 20/50/RM/2021/III prodloužena jeho platnost do konce roku 2022).
V plánu jsou identifikovány rizika a problémy z oblasti veřejného pořádku, a to jak na úrovni
trestné činnosti, tak na úrovni přestupků. Priority prevence kriminality pro období 2023– 2026
byly stanoveny na základě analýzy stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města
Příbora. Zaměřují se na nejčastější druhy trestné činnosti a cílové skupiny obyvatel, které jsou
nejvíce ohroženy či zasaženy pácháním trestné činnosti.
Cílem navrhovaných opatření je zvyšování pocitu bezpečí občanů a snížení rozsahu a
závažnosti kriminality. Prevence kriminality se dále snaží omezovat příležitosti a motivy
k páchání trestné činnosti, zahrnuje aktivity, které se zaměřují na ovlivňování potenciálního
pachatele a na možné i faktické oběti trestné činnosti.
Cílem plánu je znovu analyzovat situaci ve městě Příboře a reagovat na nově vzniklé,
popř. nově identifikované potíže v oblasti kriminality. Nejdůležitějším cílem je navrhnout
možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti kriminality.
Vytvoření plánu prevence kriminality je také jednou z podmínek, kterou je nezbytné splnit,
aby mohlo město Příbor předkládat prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje žádosti o státní dotace v oblasti prevence kriminality.

II. Systém, klíčové pojmy a organizování prevence kriminality
v České republice
Systém prevence kriminality v ČR
Systém prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, uskutečňovaných
státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání
kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejich následků. Jedná se o opatření situační
prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před
trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.
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Tabulka č. 1: Systém prevence kriminality v ČR

Republikový výbor pro prevenci kriminality
Vláda ČR
Strategický rámec
Legislativa
Finanční prostředky

Koordinace systémů prevence kriminality mezi resorty
Dotace a granty

Resort vnitra
Strategie prevence kriminality ČR
Koordinace systému prevence kriminality ČR

Ministerstvo a další instituce
Resortní koncepce a metodiky
Dotace a granty
Podpora specifických projektů
Výzkum, teorie, statistické údaje

Kraje
Analýza území
Vytipování problémových lokalit
Koncepce prevence – koordinace a podpora
Realizace preventivních aktivit
Financování projektů

Obce, obecní policie

Policie ČR

Lokální analýza území
Koordinace aktivit v území (státní správa,
samospráva, NNO)
Realizace preventivních aktivit
Financování projektů
Rozvoj místních NNO, služeb apod.
Obecní policie jako součást efektivního
systému prevence kriminality v obci

Spolupráce s obcemi
Plnění úkolů Policie ČR
Efektivní prevence kriminality
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Odborná terminologie
Kriminalita je společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti
za určité období.
Prevence je soubor opatření, které mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, nebo
ochránit subjekt zájmu před něčím, nebo před někým.
Prevence kriminality
 komplexní nerepresivní opatření vedoucí k předcházení páchání kriminality, snižování
důsledků a závažnosti kriminality, omezení kriminogenních faktorů
 uskutečňovaná prostřednictvím situačních, sociálních a informačních projektů
 zajišťována státními, veřejnoprávními i privátními subjekty
 zaměřená na potenciální i skutečné pachatele a oběti trestných činů
 úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů
 je předmětem Strategie prevence kriminality v České republice
Sociální prevence
 aktivity cíleně ovlivňující proces socializace a sociální integrace jednotlivců
 činnosti zaměřené na změnu nepříznivých socio-ekonomických podmínek
 obtížně měřitelná, hodnocení na základě odhadu sociálních perspektiv jedinců
 informování o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností
Situační prevence
 založená na zkušenostech, že určité druhy kriminality se vyskytují v určité době na
určitých místech, za určitých okolností
 opatření režimové, fyzické a technické obrany
 nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti
 informování o možnostech ochrany před trestnou činností
Sociální a situační prevence se vzájemně doplňují na primární, sekundární a terciální úrovni.
Primární prevence
 je orientována na celou populaci, nejširší veřejnost
 zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže v jejich
přirozeném prostředí – rodina, škola, širší sociální prostředí např. komunity, vrstevnické
skupiny, zájmové kuby apod.
 zahrnuje výchovné, vzdělávací, informativní, poradenské a volnočasové aktivity
 je součástí prevence viktimnosti – předcházení možnosti stát se obětí trestného činu
Sekundární prevence
 je zaměřena na rizikové jedince, případně skupiny, u kterých je zvýšená pravděpodobnost,
že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti
 cílové skupině je věnována specializovaná pomoc zaměřená na socializaci a sociální
integraci
 zahrnuje výchovné, vzdělávací, informativní, poradenské a volnočasové aktivity
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Terciární prevence
 je zaměřena na osoby páchající trestnou činnost, s důrazem na recidivisty
 cílové skupině je věnována specializovaná pomoc zaměřená na resocializaci a sociální
integraci
 cílovou skupinou jsou také oběti trestných činů
 zahrnuje vzdělávací, poradenské, terapeutické, intervenční, probační a mediační aktivity
Informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností
 činnosti zaměřující se na občany, kterým jsou vysvětlovány principy bezpečného chování a
způsoby technického zabezpečení majetku a osoby s ohledem na předcházení konkrétních
druhů trestné činnosti.
Protidrogová prevence
 cílí na omezení škod způsobených návykovými látkami
Způsob organizování prevence kriminality v ČR
V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních:
První úroveň - meziresortní
 spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k tradiční (obecné) kriminalitě
a v koordinaci preventivních činností jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém
výboru pro prevenci kriminality a podněcování aktivit nových
 věnuje se jí Poradní sbor pro situační prevenci kriminality
Druhá úroveň - resortní
 vychází z věcné působnosti jednotlivých ministerstev
Třetí úroveň - místní
 jsou do ní zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce
působící v obcích
 podstatou je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence
s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti
Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni.
Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany úředních orgánů státní
správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality v krajích, ve městech
a obcích zatížených kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy.
Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie
a nestátních neziskových organizací. Vše je podmíněno místní situací v oblasti vývoje
sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a finančními prostředky.
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III. Východiska Plánu prevence kriminality města Příbora na
léta 2023 – 2026
Strategický plán rozvoje města Příbora 2017-2025
Strategický plán rozvoje města Příbora vytváří širší koncepční rámec vývoje města. Svým
dlouhodobým zaměřením by měl přispívat k zachování kontinuity rozvoje města bez ohledu
na to, jaké bude politické složení na radnici.
Vizí je vytvořit město klidné a živé. Tyto dvě označení vyjadřují vše podstatné, co je ve
městě hledáno a co je od něj očekáváno. Klidné znamená jistotu, bezpečí a důvěru. Živé
představuje možnosti, příležitosti a atraktivitu.
Klidní potřebujeme být v oblasti bezpečnosti s nízkou kriminalitou a minimem sociálněpatologických jevů, dopravy a infrastruktury, ekologických zátěží, hospodaření města a jeho
organizací, čistoty a pořádku ve městě.
Živí se chceme cítit při kulturně-společenském vyžití, sportovních a volnočasových
aktivitách, v oblasti vzdělávání, při hledání vhodné nabídky k bydlení, využívání sítě obchodů
a služeb či poznávání historického dědictví města.
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027
Navazuje na předchozí strategii z let 2016-2020.
Strategie vychází z priorit daných Programovým prohlášením vlády ČR, aktuálních analýz
a poznatků i ze zkušeností a příkladů dobré praxe, inspiruje se také zahraničními strategiemi
a pozitivními zkušenostmi. Komplexně se věnuje všem subjektům a metodám preventivní
práce, uplatňuje proaktivní, koordinovaný a multidisciplinární přístup při řešení problémů.
Na základě toho stanoví na léta 2022 až 2027 následující priority a strategické cíle.
Tabulka č. 2: Priority Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022-2027

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY
B.
Pomoc
obětem
trestných
činů a jejich
podpora

C.
Práce
s pachateli
trestné
činnosti,
prevence
recidivy

D.

E.

Komplexní a
koordinovaný
Situační
přístup
prevence
k bezpečnosti kriminality a
v rizikových nové přístupy
lokalitách,
práce Policie
ČR ve vztahu
k menšinám

F.

G.

Kriminalita
páchaná
dětmi na
dětech

Prevence
kybernetické
kriminality

A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR
Každá z uvedených priorit má svůj strategický cíl, který je definován následovně:
A. Rozvíjí systém prevence kriminality a finančně podporuje aktivity prevence kriminality,
staví na přístupu založeném na důkazech a empirických poznatcích, posiluje spolupráci
(včetně mezinárodní), kapacity a kompetence relevantních subjektů.
B. Poskytuje pomoc a podporu obětem trestné (i přestupkové) činnosti, s důrazem na
pomoc zvlášť zranitelným obětem a boj proti násilí, realizuje výzkumy zaměřené na
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C.
D.

E.
F.

G.

chování a potřeby obětí a činí opatření ke snižování latence a sekundární viktimizace
oběti.
Zaměřuje se na boj proti recidivě, na včasnou a koordinovanou resocializaci pachatelů a
podporuje práci s násilnou osobou.
Uplatňuje komplexní a koordinovaný přístup k řešení kriminality v rizikových
lokalitách založený na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/obyvatel
lokalit, přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. Zohledňuje
přitom specifické potřeby a problémy menšinových skupin žijících v těchto lokalitách.
Rozvíjí a podporuje situační prevenci kriminality, posiluje odolnost míst proti trestné
činnosti, zvyšuje povědomí veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporuje a
implementuje nové přístupy a technologie.
Sleduje vývoj kriminality páchané dětmi na dětech a včasně reaguje vhodnými
opatřeními, zvyšuje ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy,
včas identifikuje ohrožené děti a realizuje potřebné intervence a rozvíjí funkční systém
pátrání po pohřešovaných dětech.
Aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci kybernetické kriminality a
rizikové chování v kyberprostoru a poskytuje pomoc a podporu obětem
v kyberprostoru.

Cíle a priority stanovené ve Strategii se vztahují zejména k těmto cílovým skupinám:












veřejnost obecně
děti a mladí dospělí
rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů)
pachatelé trestných činů obecně
recidivisté
oběti trestných činů (i oběti potencionální)
oběti domácího násilí
oběti – senioři
oběti informační kriminality
komunity a sociálně vyloučené lokality
veřejná správa

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017-2021
Zapojení do krajské úrovně prevence kriminality umožňuje kraji uskutečňovat vlastní
preventivní politiku v souladu s hlavními cíli, principy a postupy národní strategie při
zohlednění místních podmínek a potřeb. Moravskoslezský kraj zaujímá stále jedno z předních
míst mezi ostatními kraji České republiky z hlediska výskytu sociálně negativních jevů.
Cílové skupiny:
 zvlášť zranitelné oběti (děti, senioři, osoby ohrožené mravnostní kriminalitou a
domácím násilím, osoby se zdravotním postižením)
 pachatelé TČ (děti mladší 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, mladiství,
kteří se dopustili provinění, recidivisté)
 osoby jako potencionální pachatelé nebo oběti (děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy, děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou,
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo
pěstounskou péči, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby bez
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přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby ohrožené dluhy anebo sociálním
vyloučením, obyvatelé SVL, osoby ohrožené závislostmi a závislostním chováním,
multiproblémové rodiny, osoby s rizikovým chováním nebo radikálové)
 pracovníci působící v oblasti prevence kriminality (manažeři prevence kriminality,
kurátoři pro děti a mládež a dospělé, obecní i státní policisté a další odborníci pracující
s cílovými skupinami)
Hlavní vize Koncepce „Moravskoslezský kraj vytváří podmínky pro bezpečnost svých
obyvatel a návštěvníků včetně snižování kriminality a dopadů kriminálního chování.“
K naplnění plánované vize jsou navrženy tyto hlavní cíle:
 Podpora efektivní koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti prevence
kriminality
 Podpora preventivních aktivit pro cílové skupiny Koncepce s důrazem na kvalitu,
efektivitu, evaluaci
 Podpora informovanosti cílových skupin Koncepce a podpora profesního růstu
pracovníků působících v problematice prevence kriminality
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí
Kateřinice a Skotnice na období 2021-2023
Komunitní plánování je proces, zde konkrétně v sociální oblasti, na kterém se podílejí osoby
a instituce, jichž samotných se plánování dotýká.
Tento střednědobý plán je v procesu komunitního plánování již čtvrtým plánem, který
navazuje na střednědobý plán z let 2018-2020. Je zásadním vodítkem pro plánování
kvalitních a komplexních sociálních služeb v našem městě. Jak zmíněné plánování sociálních
služeb, tak jejich další rozvoj, jsou nezbytnou součástí systému zabezpečujícího poradenství,
podporu, pomoc a péči těm občanům, kteří se mohou dostat do nepříznivé sociální situace.

IV. Vyhodnocení Plánu prevence kriminality na léta 2017 – 2020
v Příboře
Cíl 1: Pravidelná informovanost občanů o problematice prevence kriminality
a možnostech ochrany před trestnou činností
Občanům města byly zprostředkovány informace o nebezpečích ohrožení různými formami
trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní.
Prostřednictvím forenzního značení, formou letáků, divadelních představení, besed,
přednášek, měsíčníku města, ale také prostřednictvím webových stránek města a MP byli
občané pravidelně informováni o různých tématech z oblasti prevence kriminality. Webové
stránky jsou výborným prostředníkem zveřejňování aktuálních témat o daném protiprávním
jednání a způsobech ochrany před takovým jednáním. Ukazuje se, že občané mají zájem
o informace, přesto mnoho z nich není ochotno se poučit jak „nenapomáhat“ trestné činnosti
(např. krádeže věcí z automobilů). O bezpečnosti a prevenci je informována veřejnost
na zasedání zastupitelstva města, pro něž zprávu každoročně vypracovává OO PČR Příbor a
MP.
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Cíl 2: Preventivně působit na děti a seniory
Potřeba přednáškových aktivit je stále nutnou a dobrou prevencí kriminality i protidrogové
prevence, která navíc není finančně náročná. Zejména školskými zařízeními je velmi žádaná a
potřebná. Strážníci pravidelně navštěvují základní školy, konkrétně první, třetí a páté třídy,
kde se zaměřují na bezpečné chování, dopravní výchovu a jednání v tísňových situacích a dle
zájmu pořádají i besedy pro žáky místního gymnázia. Velmi oblíbenou aktivitou jsou branné
závody, které pravidelně organizují strážníci pro žáky druhého stupně základních škol.
V neposlední řadě také strážníci pořádají besedy v mateřských školkách a děti hravou formou
seznamují se zásadami bezpečného chování. Strážníci nezapomínají ani na naše seniory, které
se snaží dle možností navštěvovat s přednáškami v klubech seniorů.
Dalším preventivním opatřením je vybudování a postupná obnova dětských hřišť a
sportovních plácků. Mládež může využívat areál Skateparku, který nabízí velkou řadu
překážek, které využívají skateboardisté i jezdci na kolech BMX. V roce 2016 bylo vytvořeno
nové workoutové hřiště se soustavou bradel, hrazd, madel, vzpěr apod. ve venkovním
prostředí, které jsou určeny ke cvičení s vlastní vahou těla.
Další rekonstrukcí prošlo hřiště u ZŠ Npor. Loma, kde bylo vytvořeno hřiště s umělým
povrchem a prošlo celkově rekonstrukcí. Multi-hřiště v místní části Příbor – Klokočov se
v roce 2022 rozrostlo o další nové herní prvky.
Pobyt ve venkovním prostředí, protáhnutí a posílení těla vede ke zlepšení a udržení zdravého
životního stylu dětí, mladých a sportovních nadšenců. Účelné trávení volného času vede
k prevenci sociálně patologických jevů.
Cíl 3: Minimalizovat příležitosti k páchání kriminality
Kamerový systém městské policie čítá 8 kamer (2 vnitřní, 5 venkovních, 1 mobilní) 4 ks v
užívání od prosince 2013, od roku 2014 rozšířen o 2 venkovní kamery a od 2015 o mobilní
kameru. V roce 2021 provedena obměna 2 ks kamer monitorující náměstí, kdy současné
kamery jsou ve značně vyšší kvalitě. Jedna z původních kamer pak byla použita na
monitoring zadního traktu radnice. Navíc se podařilo ke kamerovému systému připojit
kamerové body, monitorující přední a zadní trakt budovy č. p. 247 na ul. Jičínská. Z důvodu
neočekáváné a neopravitelné závady, byla v roce 2021 provedena obměna serveru
kamerového systému, který v současnosti splňuje nároky na možnost rozšiřování kamerového
systému do budoucna.
Dalším opatřením byla v méně přehledných zákoutích, v odlehlejších či problémových
lokalitách na území města městskou policií prováděná zvýšená kontrolní činnost a současně
byly také upozorněny právnické či fyzické osoby na zjištěné nedostatky, které by mohly
ohrožovat bezpečnost občanů na těchto místech (závady veřejného osvětlení, vzrostlá zeleň,
zabezpečení psů, chátrající budovy apod.).
Dalším opatřením je podpora činnosti obecně prospěšné společnosti Renarkon, která
poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb,
které jsou určeny pro lidi v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových
drog. Terénní pracovníci se snaží těmito aktivitami předcházet rizikovému chování
vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální
dopady spojené s užíváním nealkoholových drog. Terénní pracovníci působí na katastru města
Příbora od roku 2006 a zaměřují se na osoby ohrožené závislostí, osoby závislé
na nealkoholových návykových látkách, osoby s rizikovým způsobem života. Tento program
je městem Příbor finančně podpořen v rámci dotace (do roku 2021 veřejná finanční podpora),
kterou každoročně město vyhlašuje.
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Dalším opatřením je zvýšená kontrolní činnost strážníků v lokalitách, kde je největší nápad
trestné a přestupkové činnosti vycházející ze statistik a také do míst, kde se problémy
aktuálně vyskytují na základě oznámení či stížností občanů.
Dalším opatřením je i zvýšená spolupráce s OO PČR Příbor, kdy jsou pořádány společné
preventivní a represivní akce na katastru města.
Městská policie nadále v tomto období zajišťovala forenzní značení jízdních kol, které bylo
prováděno na služebně městské policie. Jedná se o metodu ochrany majetku především s
preventivním účinkem. Každé kolo, které je takto označeno, je zaregistrováno v Národním
registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální
identifikaci každého takto označeného jízdního kola na celém území ČR. Od počátku značení
tj. od 2014 do roku 2021 bylo MP již celkově označeno 576 jízdních kol.
Cíl 4: Snižování potenciálních rizik a škod v důsledku užívání všech typů drog
Odbor sociálních věcí při MÚ Příbor podporuje činnosti obecně prospěšné společnosti
Renarkon, která poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných
sociálních služeb, které jsou určeny pro lidi v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním
nealkoholových drog. Terénní pracovníci se snaží těmito aktivitami předcházet rizikovému
chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní
sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog. Terénní pracovníci působí na
katastru města Příbora od roku 2006 a zaměřují se na osoby ohrožené závislostí, osoby závislé
na nealkoholových návykových látkách, osoby s rizikovým způsobem života. Tento program
je městem Příbor finančně podpořen v rámci dotace (do roku 2021 veřejná finanční podpora),
kterou město každoročně vyhlašuje.
Zástupci městské policie se každý rok pravidelně zúčastňují jednání na odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor se zástupci Renarkonu, kde jsou předneseny informace k drogové
sféře na katastru města Příbora.
Cíl 5: Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
Jedním z opatření je každoroční vyhlášení dotace (do roku 2021 veřejná finanční podpora) na
podporu projektů zaměřených na prevenci kriminality. Od roku 2021 je tato dotace (do roku
2021 veřejná finanční podpora) na prevenci kriminality zařazena pod Granty. V rámci
veřejné finanční podpory z rozpočtu Městské policie Příbor – prevence kriminality byly do
roku 2020 podporovány projekty obsahově zaměřené na prevenci sociálně patologických
jevů. Svou žádost zde mohly podat organizace, které svou činnost zaměřují na děti a mládež.
Výše veřejné finanční podpory byla určena v závislosti na finančních možnostech města
a aktuální ekonomické situaci v daném roce.
Tabulka č. 3: Počet podpořených projektů a celková výše rozdělených finančních prostředků v rámci Veřejné
finanční podpory na prevenci kriminality

Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Počet podpořených
projektů v rámci VFP

Celková výše
rozdělených finančních
prostředků
8
120.000 Kč
5
86.400 Kč
7
120000 Kč
6
119.600 Kč
dotace - oblast prevence kriminality přesunuta pod
granty
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Cíl 6: Rozvíjení spolupráce mezi orgány státní správy a samosprávy, policie a dalších
zainteresovaných subjektů působících v oblasti prevence kriminality
Jedním z opatření je zajištění činnosti Skupiny prevence kriminality, která se dle potřeby
scházela, a to minimálně dvakrát ročně. V rámci skupiny se řešily různé problémy, které se
v danou dobu vyskytly, hodnotily se proběhlé akce, skupina se zabývala přípravou tohoto
plánu prevence kriminality.
Důležitá je i účast zástupců městské policie na různých konferencích a seminářích, které
pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci prevence kriminality.
Samozřejmostí je i spolupracuje s příslušnými odbory městského úřadu, s technickými
službami, hasiči, zdravotnickými pracovníky, ale i s ostatními orgány a organizacemi
především státní správy.
Zcela zásadní je spolupráce s Policií ČR, která byla na velmi dobré úrovni. Spolupráce
spočívá zejména v součinnosti při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.
Součinnost se týkala ve většině případů OO PČR Příbor, v dalších případech např. služby
kriminální policie, dopravní policie atd. Součásti spolupráce bylo i předávání informací k
osobám pachatelů přestupků a trestných činů, o aktuálních problémech týkajících se
kriminality na katastru města či dopravní situace ve městě

V. Analytická část
Při tvorbě Plánu prevence kriminality města Příbora na léta 2023-2026 byly v analytické části
použity údaje poskytnuty Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje,
OO PČR Příbor a Městské policie Příbor. Údaje o počtech obyvatel města Příbora poskytl
odbor organizační a správních činností – evidence obyvatel, registry při MÚ Příbor, další
údaje čerpány ze statistik Českého statistického úřadu. Údaje týkající se nezaměstnanosti
čerpány ze zpráv o vývoji trhu práce, které vydává Úřad práce ČR a ze statistik, které vydává
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Bezpečnostní analýza OO PČR Příbor
OO PČR Příbor má ve své správě město Příbor a jeho místní části Prchalov a Hájov, dále
obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Sedlnici, Skotnici a Trnávku.
Počet obyvatel ve správním obvodu OO PČR Příbor
Tabulka č. 4: Počet obyvatel - správní obvod OO PČR Příbor

2019
14 883

2020
14 943

2021
14 882
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Celkový počet a struktura trestných činů (údaje ze všech obcí ve správním obvodu
OO PČR Příbor)
Tabulka č. 5: Počet trestných činů a jejich objasněnost

Celková kriminalita
objasněno
procento objasněnosti
Obecná kriminalita celkem (zahrnuje násilné činy,
mravnostní kriminalitu, majetkovou kriminalitu a ostatní kriminalitu)

objasněno
procento objasněnosti
- Násilné činy (úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné
vyhrožování, vydírání, loupež, porušování domovní svobody)

objasněno
procento objasněnosti
- Mravnostní kriminalita (znásilnění, pohlavní zneužití
v závislosti a ostatní, ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví)

objasněno
procento objasněnosti
- Majetková kriminalita
objasněno
procento objasněnosti
z toho krádeže vloupáním
objasněno
procento objasněnosti
z toho krádeže prosté
objasněno
procento objasněnosti
z toho ostatní majetková kriminalita
objasněno
procento objasněnosti
- Ostatní kriminalita
objasněno
procento objasněnosti
Zbývající kriminalita (nedbalostní dopravní nehody,
ohrožení pod vlivem návykové látky-opilství, zanedbání povinné výživy,
ublížení na zdraví z nedbalosti – pracovní úraz)

objasněno
procento objasněnosti
Hospodářská kriminalita
objasněno
procento objasněnosti

2019
169
96
56,8

2020
137
93
67,88

2021
110
78
70,91

105
44
41,9

70
44
62,86

55
32
58,18

6
6
100

6
2
33,33

5
4
80

6
4
66,67
76
22
28,95
24
3
12,5
46
17
36,96
6
2
33,33
17
12
70,59

1
1
100
44
23
52,27
12
4
33,33
24
17
70,83
8
2
25
19
18
94,74

0
0
0
34
13
38,24
8
3
37,5
16
9
52,25
10
1
10
16
15
93,75

46

49

44

42
91,3
18
10
55,56

37
75,51
18
12
66,67

37
84,09
11
9
81,82

Přehled základních skupin kriminality, včetně úspěšnosti zjišťování pachatele dokumentuje
výše uvedená tabulka.
Jak můžeme vidět z tabulky, kriminalita je v roce 2021 nejnižší za poslední 3 roky.
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Dle statistik Krajského ředitelství policie MSK se člení na obecnou kriminalitu, která
zahrnuje násilné činy, mravnostní kriminalitu, majetkovou kriminalitu a kriminalitu ostatní, a
dále na zbývající kriminalitu a hospodářskou kriminalitu.
V roce 2021 bylo ve správním obvodě OO PČR Příbor spácháno 55 trestných činů zahrnutých
do obecné kriminality, což je ve srovnání s rokem 2020 méně o 15 trestných činů a ve
srovnání s rokem 2019 méně o 50 trestných činů.
Násilná kriminalita je ve sledovaném období na stejné úrovni, pouze v roce 2021 klesla o
jeden trestný čin. Nejzávažnějším případem v roce 2021 byla 1 loupež, případů úmyslného
ublížení na zdraví byly spáchány 2, a bylo také ve 2 případech zaznamenáno porušování
domovní svobody.
Mravnostní kriminalita v roce 2021 nebyla spáchána v žádném případě, což je pozitivní
zjištění.
Majetková kriminalita má taktéž klesající tendenci, kdy v roce 2021 bylo spácháno
34 majetkových trestných činů, což je o 10 trestných činů méně než v roce 2020 a o 42
trestných činů méně než v roce 2019. Co se týká počtu spáchaných trestných činů, je tato
skupina z obecné kriminality nejpočetnější. Ve statistikách se tato majetková kriminalita dělí
na krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetkovou kriminalitu. V roce 2021 byla ve
2 případech zaznamenána krádež vloupáním do rodinných domků a ostatních objektů, a po
1 případu krádež vloupáním do bytu, motorového jednostopého vozidla, motorového vozidla
a dále bylo také odcizeno 1 jízdní kolo. Krádeže prosté byly po 3 případech zaznamenány na
osobách, v obchodech, v bytech a na ostatních. Dále po 2 případech na jiných objektech a po
1 případu mezi zaměstnanci na pracovišti a součástky na motorových vozidlech. Ostatní
kriminalita byla spáchána v 6 případech podvodem a ve 4 případech poškozením cizí věci.
Další početnou skupinou v počtu spáchaných trestných činů je kriminalita zbývající, která
zahrnuje nedbalostní dopravní nehody, kterých bylo v roce 2021 způsobeno celkem 12,
ohrožení pod vlivem návykové látky bylo řešeno v 25 případech, bylo také zjištěno 6 případů
zanedbání povinné výživy a v 1 případu došlo k ublížení na zdraví z nedbalosti.
Hospodářské kriminality se pachatelé dopustili v 11 případech. Nejvíc trestných činů a to
v počtu 6 bylo spácháno v této oblasti podvodem. Dále se dopustili např. krádeže prosté,
poškození věřitele, ohrožení nebo poškození životního prostředí z nedbalosti, aj.
Počet spáchaných trestných činů v letech 2019 - 2021
169
96

2019

137

93

110

2020

78

2021

Graf č. 1:Počet spáchaných trestných činů v letech 2019-2021 (správní obvod OO PČR Příbor)
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trestné činy
objasněno

Počet spáchaných trestných činů na území města Příbora již není zvlášť evidováno, ale dle
sdělení vedoucího OO PČR Příbor se na území města Příbora stane cca 70 % trestných činů
z celkového počtu za správní obvod OO PČR Příbor.
Podíl skupin osob na TČ – stíháno a vyšetřováno a objekty napadení (údaje ze všech obcí
ve správním obvodu OO PČR Příbor)
Tabulka č. 6: Počet stíhaných a vyšetřovaných osob

Rok
2019
2020
2021

Recidivisté
32
37
29

0-14 let
2
0
0

15-17 let
4
2
4

18 a více let
97
91
86

Tabulka č. 7: Objekty napadení

Rok
2019
2020
2021

Děti
7
1
0

Ženy
10
6
0

Osoby starší 65 let
0
1
0

Počet přestupků v letech 2019-2021
Tabulka č. 8: Celkový počet přestupků za správní obvod a město Příbor

Počet přestupků
Správní obvod
OO PČR Příbor
Město Příbor a jeho
místní části

2019

2020

2021

153

132

138

90

83

86

Z uvedených dat je patrné, že počet spáchaných přestupků ve správním obvodu OO PČR
Příbor je v letech 2020 a 2021 vyrovnaný, oproti roku 2019 došlo v roce 2021 k poklesu
zhruba o 15 případů. Počet spáchaných přestupků na území města Příbor je v letech 2019 –
2021 vyrovnaný.
Data o vybraných druzích přestupků za správní obvod OO PČR Příbor
Tabulka č. 9: Rozdělení přestupků za správní obvod OO PČR Příbor

Druh přestupku
Proti veřejnému pořádku
Proti občanskému soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany před alkoholem a
jinými toxikomaniemi
Celkem

Počet
Počet
přestupků přestupků
2019
2020
11
7
58
44
59
48
25
153
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33
132

Počet
přestupků
2021
6
34
64
34
138

Nejčastěji řešeným přestupkem byl v letech 2019 - 2021 přestupek proti majetku podle
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Dle tabulky je patrné, že dochází u tohoto přestupku k jeho nárůstu, kdy oproti roku 2020
došlo v roce 2021 navýšení u tohoto přestupku o 16 případů. Další nárůst dochází u
přestupku na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi, kdy oproti roku
2019 došlo v roce 2021 k nárůstu o 9 případů.
Naopak klesající tendenci jsme zaznamenali u přestupku proti občanskému soužití, kdy
došlo k poklesu v roce 2021 o 24 přestupků ve srovnání s rokem 2019. Oblast veřejného
pořádku je v letech 2019 a 2021 vyrovnaná.
Data o vybraných druzích přestupků za správní obvod OO PČR Příbor
Proti veřejnému
64
58 59
pořádku
48
44
Proti občanskému
soužití
34
34
33
25
Proti majetku
11

7
2019

6
2020

Na úseku ochrany
před alkohol. a
jinými toxik.

2021

Graf č. 2: Data o vybraných druzích přestupků za správní obvod OO PČR Příbor.

Data o vybraných druzích přestupků za území města Příbora a jeho místní části
Tabulka č. 10: Rozdělení přestupků za území města Příbora a jeho místní části

Druh přestupku
Proti veřejnému pořádku
Proti občanskému soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany před alk. a jinými
toxikoman.
Celkem

Počet
Počet
přestupků přestupků
2019
2020
8
3
36
31
35
34
11
90

15
83

Počet
přestupků
2021
3
20
47
16
86

Nejčastěji řešeným přestupkem byl v letech 2019 – 2021opět přestupek proti majetku podle
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Ve sledovaném období policisté na území města Příbora řešili nejméně přestupků proti
majetku v roce 2020. V roce 2021 došlo k nárůstu o 13 případů. Ve srovnání s rokem 2019 je
počet srovnatelný.
K poklesu o 11 případů došlo oproti roku 2020 v oblasti občanského soužití, kdy policisté
řešili v roce 2021 celkem 20 přestupků. V této oblasti můžeme zaznamenat klesající tendenci.
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Úsek veřejného pořádku a úsek ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi lze
hodnotit jako stabilizovaný. Nevyskytly se žádné výrazné nebo významné faktory ovlivňující
oblast veřejného pořádku na území města Příbora.

8

Data o vybraných druzích přestupků na území města Příbora
47
Proti veřejnému
pořádku
36 35
34
31
Proti občanskému
soužití
20
16
15
Proti majetku
11
3
2019

3
2020

Na úseku ochrany
před alkohol. a
jinými toxik.

2021

Graf č. 3: Data o vybraných druzích přestupků za území města Příbora a místních částí

Z hlediska dlouhodobé spolupráce OO PČR Příbor a MP je pravděpodobné, že se bude dařit
potírat kriminalitu a plnit další úkoly na úseku veřejného pořádku zejména na takové úrovni,
jak tomu bylo doposud.
Bezpečnostní analýza Městské policie Příbor
Níže uvedená data byla řešena městskou policií na území města Příbora a v místních částech
Prchalov a Hájov.
Přestupky
Tabulka č. 11: Přestupky v letech 2019 – 2021

Celkový počet
přestupků

2019

2020

2021

1865

1214

1311

Počet spáchaných přestupků v letech 2019 - 2021

1865

2019

1214

1311

2020

2021

Graf č. 4: Přestupky v letech 2019-2021
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Z výše uvedených dat je patrné, že v roce 2020 a 2021 došlo k poklesu spáchaných přestupků
oproti roku 2019. Tuto skutečnost můžeme připisovat značnému omezení veškerých aktivit a
zavedení opatření kvůli šíření Covid-19.
Tabulka č. 12: Data o vybraných druzích řešených přestupků za rok 2019-2021

Skutková podstata
Dopravní přestupky
Přestupky proti
veřejnému pořádku
Přestupky proti
občanskému soužití
Přestupky proti majetku
Na úseku ochrany před
alk. a jinými toxikoman.
Porušení porušením OZV
a Nařízení města
Ostatní
Celkem

Počet přestupků
2019
2020
1730
1070

2021
1125

30

29

42

10
14

5
5

7
13

6

4

11

71
4
1865

11
90
1214

11
102
1311

Mezi nejčastěji řešené přestupky stále patří dopravní přestupky, a to v oblasti statické
dopravy. Jedná se především o porušování zákazových a příkazových značek, nedovolené
stání či zastavení vozidel na katastru města, kde je to místní nebo obecnou úpravou zakázáno,
či parkování bez parkovacího kotouče a nezaplacení parkovného. Nemalá část z celkového
počtu dopravních přestupků byla spáchána překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel
na úsecích katastru města.
U přestupků na úseku veřejného pořádku bylo evidováno v roce 2021 celkem 42
odhalených přestupků, což je značný nárůst oproti rokům 2019 a 2020. Skutková podstata
spočívala stejně jako v minulých letech zejména ve veřejném pohoršování páchané zejména
podnapilými osobami, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, či
neoprávněných záborech veřejného prostranství (parkování vozidel na veřejné zeleni mimo
komunikaci a černé skládky).
U přestupků proti občanskému soužití se jedná zejména o přestupky způsobené úmyslným
narušením občanského soužití způsobené drobnou újmou na zdraví, urážkou na cti, či jiným
hrubým jednáním vůči jiné osobě. Stále platí, že se celkově jedná o ojedinělé případy, kdy
jsou tyto latentní přestupky řešeny z velké části na základě oznámení poškozeného, neboť
jsou páchány tzv. „za zavřenými dveřmi“ mezi osobami blízkými.
Nejméně přestupků proti majetku ve sledovaném období řešili strážníci v roce 2020.
V ostatních letech jsou počty spáchaných přestupků stabilní. Skutková podstata spočívala
zejména v úmyslném způsobení škody na cizím majetku zejména krádežemi v prodejnách
potravin či drogistického zboží, nebo úmyslným zničením či poškozením věci z takového
majetku (např. poškození městského mobiliáře).
U přestupků na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi byl oproti rokům
2019 a 2020 zaznamenán nárůst. Tyto přestupky byly páchány zejména osobami, které se
v podnapilém stavu pohybovaly nebo kouřily na místech, kde je to zákonem zakázáno
(autobusové či vlakové zastávky), a také osobami, které podaly, prodaly či jinak umožnily
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požití alkoholického nápoje, nebo prodaly tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Počet se
oproti roku 2019 a 2020 navýšil, nicméně se ve většině případů se nejednalo o přestupky
v souvislosti s nezletilými, ale o přestupky páchanými osobami závislými na alkoholu.
Přestupky spáchané porušením Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města byly
zaznamenány v roce 2021 v počtu 11. Stejný počet byl zaznamenán i v roce 2020. Vesměs
byly spáchány porušením OZV č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti
s pohybem psů na veřejných prostranstvích. I v roce 2021 platilo, že k porušování dalších
v minulosti často řešených obecně závazných vyhlášek např. č. 6/2015,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, se dostaly jako nižší právní
norma pod zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, který řešil požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích v rámci vládních nařízení. To je i jeden z důvodů značného poklesu těchto
odhalených přestupků oproti létům před „kovidem“.
Přestupky ostatní spočívající zejména v porušení zákonů:
 zák. 240/2000 Sb., krizový zákon,
 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 zák. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
 zák. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.
Podezření ze spáchání trestných činů
Tabulka č. 13: Data o podezření ze spáchaných trestných činů za rok 2019-2021

Podezření z trestných činů
Krádež
Poškozování cizí věci
Výtržnictví
Maření úředního rozhodnutí
Nebezpečné pronásledování
Ohrožení pod vlivem
návykové látky
Ublížení na zdraví
Celkem

Počet trestných činů
2019
2020
2021
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6

1
5

2
4

V roce 2021 bylo zaznamenáno celkově 4 podezření ze spáchání trestného činu, které byly
bezprostředně předávány Policii ČR. Ta následně činila další opatření, neboť městská policie
k tomuto nemá zákonné zmocněn. Páchání trestné činnosti v posledních letech klesá, což je
pozitivní zjištění. Tento stav odpovídá i nadále trendu poklesu trestné činnosti (dle statistik
Policie ČR).
Sociálně demografická analýza
Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozloha města činí
2214,9 ha a je rozděleno do 4 katastrálních území:
-

Příbor: 1 279,4 ha
Klokočov: 460,7 ha
Prchalov: 136,2 ha
Hájov: 338,6 ha
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Počet a složení obyvatel území města Příbora a jeho místních částí
Tabulka č. 14: Vývoj počtu obyvatel města Příbora (včetně místních částí)

Rok

2019

2020

2021

Trvale bydlící obyvatelé

8464

8408

8345

Hustota zalidnění

382,3

379,6

376,9

Vývoj počtu obyvatel města Příbora (včetně místních částí)
8408
8464
8345
Trvale
bydlící
obyvatelé
Hustota
zalidnění

379,6

382,3
2019

2020

376,9
2021

Graf č. 5: Vývoj počtu obyvatel města Příbora (včetně místních částí)

Dle údajů ve výše uvedené tabulce a grafu byl počet obyvatel v roce 2021 celkem 8345,
v roce 2020 byl zaznamenán počet 8408 a v roce 2019 bylo trvale bydlících obyvatel
celkem 8464. Z uvedených dat je patrné, že ve sledovaném období dochází postupně
k poklesu počtu obyvatel, z tohoto důvodu dochází také ke snižování hustoty zalidnění.
Vývoj počtu obyvatel města Příbora bez místních částí
Tabulka č. 15: Vývoj počtu obyvatel města Příbora (bez místních částí)

Rok

2019

2020

2021

Trvale bydlící obyvatelé

7 732

7 667

7 598

Hustota zalidnění

444,4

440,6

436,7

Vývoj počtu obyvatel města Příbora (bez místních částí)
7732

7667

7598

Trvale
bydlící
obyvatelé
Hustota
zalidnění

444,4
2019

440,6
2020

436,7
2021

Graf č. 6: Vývoj počtu obyvatel města Příbora (bez místních částí)
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Vývoj počtu obyvatel místní části Hájov
Tabulka č. 16: Vývoj počtu obyvatel místní části Hájov

Rok
Trvale
bydlící
obyvatelé
Hustota
zalidnění

2019

2020

2021

473

479

492

139,7

141,4

145,6

Vývoj počtu obyvatel - místní část Hájov
492
479

473

Trvale
bydlící
obyvatelé

139,7

2019

Hustota
zalidnění

145,6

141,4

2020

2021

Graf č. 7: Vývoj počtu obyvatel místní části Hájov

Vývoj počtu obyvatel místní části Prchalov
Tabulka č. 17: Vývoj počtu obyvatel místní části Prchalov

Rok
Trvale
bydlící
obyvatelé
Hustota
zalidnění

2019

2020

2021

259

262

255

190,1

192,3

187,5

Vývoj počtu obyvatel - místní část Prchalov

259

262
190,1

255
192,3

187,5

Trvale
bydlící
obyvatelé
Hustota
zalidnění

2019

2020

2021

Graf č. 8: Vývoj počtu obyvatel místní části Prchalov
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Věková struktura obyvatel
Tabulka č. 18: Věková struktura obyvatel města Příbora včetně místních částí

Rok

2019

2020

2021

0 - 15

1 451

1 443

1 444

16 - 59

4 739

4 703

4 648

60+

2 274

2 262

2 253

Celkem

8 464

8 408

8 345

Z toho muži

4 146

4 114

4 071

Z toho ženy

4 318

4 294

4 274

Ve všech věkových kategoriích došlo k poklesu osob. Největší pokles byl zaznamenán u osob
v produktivním věku 15 – 59 let. Celkově v Příboře klesá počet obyvatel. Oproti roku 2019 je
pokles v roce 2021 o 119 osob.
V letech 2019 - 2021 je průměrný věk obyvatel města Příbora včetně místních částí 42 let.

2019

8345

8408

0 - 15

2020

16 - 59

2253

1444

2262

4648

4703
1443

1451

2274

4739

8464

Věková struktura obyvatel města Příbora

60 +
Celkem

2021

Graf č. 9:Věková struktura obyvatel města Příbora včetně místních částí

Počet mužů a žen z celkového počtu obyvatel města Příbora
4318

4294

4274
Muži

4146

2019

4114

2020

4071

Ženy

2021

Graf č. 10: Počet mužů a žen z celkového počtu obyvatel města Příbora včetně místních částí
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Stav a pohyb obyvatel ve městě Příboře
Tabulka č. 19: Stav a pohyb obyvatel ve městě Příbor včetně místních částí

Ukazatel/rok

2019

2020

2021

Počet obyvatel

8 464

8 408

8 345

Počet živě narozených dětí

84

86

95

Počet zemřelých osob

83

114

124

Počet přistěhovalých osob

152

136

133

Počet odstěhovaných osob

159

165

167

Počty osob s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Příbor
Tabulka č. 20: Počet osob s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Příbor

Ukazatel/rok
Občané s TP na ohlašovně

2019

2020

2021

319

303

299

Nezaměstnanost obyvatel
Nezaměstnaní jsou všechny osoby starší 15 let, které ve sledovaném období souběžně
splňovaly níže uvedené tři podmínky:
- nebyly zaměstnané,
- hledaly aktivně práci. Za formu aktivního hledání se rozumí hledání prostřednictvím úřadu
práce nebo soukromé zprostředkování práce, hledání práce přímo v podnicích, na základě
inzerce, provádění kroků k vlastní podnikatelské činnosti, podání žádosti o pracovní
povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem,
- byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispozici
okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání ve
vlastním podniku.
Dlouhodobá statistika nezaměstnanosti v ČR, MSK, okrese Nový Jičín a ve městě Příbor
Tabulka č. 21: Nezaměstnanost v ČR, MSK, okrese Nový Jičín a ve městě Příbor

Míra nezaměstnanosti
Česká republika
Počet nezaměstnaných
Moravskoslezský kraj
Počet nezaměstnaných
Okres Nový Jičín
Počet nezaměstnaných
město Příbor
Počet nezaměstnaných

Údaje
k 31.12.2019
2,9 %
215 532
4,4 %
37 307
3,0 %
3 099
3,4 %
194
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Údaje
k 31.12.2020
4,0 %
291 977
5,6 %
45 157
3,8 %
3 822
3,7 %
210

Údaje
k 31.12.2021
3,5 %
258 173
5,1 %
42 152
3,2 %
3 356
3,4 %
194

Míra nezaměstnanosti
6,0%

1,0%

Česká republika

3,2%

3,4%

Moravskoslezský kraj

3,5%

3,7%

3,8%

4,0%

2,0%

2,9%

3,0%

3,0%
3,4%

4,4%

4,0%

5,1%

5,6%

5,0%

Okres Nový Jičín
Příbor

0,0%
2019

2020

2021

Graf č. 11: Míra nezaměstnanosti

Dle údajů ve výše uvedené tabulce a grafu dosáhla k 31.12.2021 míra nezaměstnanosti
v Příboře 3,4 %, v okrese Nový Jičín 3,2 %, v Moravskoslezském kraji 5,1 % a v České
republice 3,5 %. Výrazně vyšší míru nezaměstnanosti vidíme ve sledovaném období
v Moravskoslezském kraji. Společná pro všechna území je pokles míry nezaměstnanosti
v roce 2021 oproti roku 2020. V roce 2020 a 2021 byla nezaměstnanosti v Příboře menší než
v celé republice. V roce 2021 byla míra nezaměstnanosti menší v okrese Nový Jičín a
v Příboře v porovnání s celou republikou.
Věkovým složením obyvatel patří Příbor k nejstarším městům okresu Nový Jičín. Průměrný
věk občanů města Příbora je 42 let.
Počet nezaměstnaných je ve sledovaném období ve městě Příbor stabilní. K mírnému nárůstu
došlo v roce 2020, ale v roce 2021 je počet nezaměstnaných srovnatelný s rokem 2019.
Počet nezaměstnaných ve měste Příbor
2019

194

194

2020
2021
210

Graf č. 12: Počet nezaměstnaných ve městě Příbor včetně místních částí

Dlouhodobá nezaměstnanost obecně je výrazně podmíněna úrovní vzdělání. Tendence
k dlouhodobé nezaměstnanosti se zvyšují u zdravotně postižených osob a ve vyšších
věkových kategoriích. Dochází k situaci, že v důsledku ztráty zaměstnání se postupně
vytrácejí pracovní návyky, narůstají pocity nejistoty, a to vede nezaměstnané k pasivitě
a rezignaci.
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Z hlediska nezaměstnanosti jako takové jsou ohroženými skupinami na trhu práce občané
s různými handicapy, především občané s nízkou kvalifikací, osoby se zdravotním
postižením, ženy s malými dětmi, starší osoby, mladí lidé a lidé s kumulací těchto handicapů
(např. mladiství s nízkou úrovní kvalifikace), lidé se závislostmi.
Institucionální analýza
Institucionální analýza města Příbor mapuje a vyhodnocuje činnost a aktivity jednotlivých
subjektů, a to jak orgánů státní správy a samosprávy, tak i neziskových organizací a dalších
institucí působících v oblasti prevence kriminality na území města Příbora.
1. Přehled aktivit orgánů státní správy
 Policie České republiky
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České
národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž 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.
V Příboře sídlí OO PČR Příbor na ulici Masarykova 637, do jehož územní působnosti patří
Hájov, Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Prchalov, Příbor, Sedlnice, Skotnice a
Trnávka.
Policisté se snaží plnit co nejsvědomitěji svou práci v duchu těchto policejních cílů:
- chránit pořádek a bezpečnost ve společnosti,
- prosazovat zákonnost,
- chránit práva a svobody osob,
- preventivně působit proti trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
- usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
Jsou také aktivní při prevenci kriminality, kdy spolupracují s městskou policií při pořádání
různých preventivních programů, akcí a besed. Také při výkonu běžné pořádkové služby,
mimořádných kulturních, sportovních a dopravních situacích spolupracují se strážníky
městské policie. Vedoucí OO PČR Příbor je také členek skupiny prevence kriminality.
 Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor
Městský úřad Příbor vykonává v rámci odborů k tomu zřízených přenesenou působnost.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů a kriminality se jedná o činnosti odboru
sociálních věcí a odboru stavebního řádu a přestupků.
Odbor sociálních věcí
Zajišťuje agendu obecního úřadu v přenesené působnosti a pověřeného obecního úřadu
v oblasti sociálně právní ochrany dětí v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále
v rámci přenesené působnosti poskytuje základní sociální poradenství pro cílové skupiny:
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi
a nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a žijící rizikovým způsobem života,
oběti agrese, osoby se ztrátou přístřeší a seniory. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek
důchodového pojištění. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životních situací
klientů. Provádí sociální šetření a dává podněty soudu pro stanovení výchovných opatření
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soudem. Vykonává funkci veřejného opatrovníka v sociální oblasti a v sociální péči osobám
omezeným ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník.
Spolupracuje s úřady práce, jinými správními úřady, soudy, policií, aj.
Odbor stavebního řádu a přestupků
Vede evidenci a statistiku přestupků. Provádí blokové a příkazní řízení, včetně rozhodnutí
o přestupku. Zpracovává veškeré podklady a provádí jednání u návrhových přestupků.
Spolupracuje s MP a s OO PČR Příbor. Postupuje přestupkové případy v případě místní
a věcné nepříslušnosti. Metodicky je řízen KÚ MSK a MVCR. Na základě žádosti státních
orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů činných v trestním řízení podává
zprávy o své činnosti.
2. Přehled aktivit samosprávy


Město Příbor

Městská policie
Byla zřízena v roce 1992 a v současné době je personálně obsazena 9 strážníky včetně velitele
městské policie.
Provádí výkon služby dle zákona o obecní policii – dohled nad dodržováním obecně
závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
K zajištění bezpečnosti, prevence a veřejného pořádku využívá kamerový systém,
spolupracuje s OO PČR Příbor, na základě veřejnoprávních smluv působí i na územích obcí
Kateřinice, Mošnov, Skotnice, Petřvald a Trnávka.
Podílí se na prevenci kriminality, kdy na MP je zřízena pozice strážník – pracovník prevence
kriminality. Ten vytváří projekty a koncepční dokumenty za danou oblast, aktualizuje webové
stránky městské policie, pravidelně přispívá informacemi o dění z pohledu prevence
kriminality do měsíčníku města. Pro děti, seniory, občany města pořádá různé preventivní
akce, přednášky, divadla a účastní se akcí, na které jsou přizváni různými organizacemi.
Luna Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace
Od roku 2007 je město Příbor zřizovatelem příspěvkové organizace, která je registrovaná
v rejstříku škol a školských zařízení. Je otevřeným střediskem volného času, které poskytuje
účastníkům zájmové vzdělávání, naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na
různé oblasti, jako např. technika, přírodověda, sport, estetika, společenská věda aj. Mezi
další činnosti organizace patří příležitostná zájmová činnost, v rámci které jsou organizovány
různé zájezdy, společenské akce, výtvarné dílny, výstavy, sportovní turnaje a soutěže.
Posláním organizace je vychovávat, motivovat a vést děti, mládež i dospělé zájemce k rozvoji
osobnosti ke společensky prospěšnému a smysluplnému využití volného času a to širokou
nabídkou aktivit s profesionálním zázemím a v bezpečném prostředí.
Středisko volného času ve školním roce 2020-2021 nabízelo 51 zájmových kroužků a kurzů.
Z důvodu covidových opatření byla veškerá činnost organizace zakázána. Po uvolnění
covidových opatření byla obnovena činnost 12 kroužků a kurzů.
Středisko volného času vykonává činnost po celý kalendářní rok a to i ve dnech, kdy
neprobíhá školní vyučování. Prázdninová činnost je zaměřena na konání letních táborů, na
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příležitostnou činnost a spontánní aktivity. Celkem se letní prázdninové činnosti zúčastnilo
167 zájemců.
- Mateřské centrum „Zvoneček“
V roce 2008 bylo střediskem volného času zřízeno toto mateřské centrum. Centrum nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem aktivní využití volného času formou různých
vzdělávacích, zájmových a odborných činností. Jsou to převážně pohybové aktivity,
dramatizace pohádek, rytmické říkánky, různé výtvarné činnosti, tematické akce.
- Dopravní hřiště
Již 12 let středisko volného času ve spolupráci s BESIPEM provozuje dětské dopravní hřiště,
na kterém probíhá v jarních a podzimních měsících vzdělávání v teoretické a praktické oblasti
dopravní výchovy. Výuka s dopravní tématikou je zaměřena převážně pro žáky základních
škol čtvrtých a pátých ročníků. Kromě příborských škol dopravní hřiště navštěvují žáci z obcí
okolních základních škol.
Městská knihovna Příbor
Od roku 1992 je město Příbor zřizovatelem městské knihovny, která mimo knihovnickou
činnost zajišťuje i další vzdělávání dětí, mladých i dospělých včetně seniorů. Ročně registruje
okolo 1000 čtenářů a pořádá okolo 50 akcí za rok. Jedná se zejména o přednáškovou činnost,
tvořivá odpoledne pro děti, divadelní představení, různé soutěže aj. Knihovna jako otevřený
prostor představuje možnost, jak aktivně trávit volný čas. Umožňuje přístup k celoživotnímu
vzdělávání a také přístup k internetu. Díky tomu zde mohou děti, mladí lidé, ale i senioři
trávit svůj volný čas, který by jinak trávili třeba na ulici nebo sami doma. Spolupracuje se
školami, pravidelně organizuje výtvarné dílny pro děti, rodiče a prarodiče pod názvem
„Odpoledne s pastelkou“. Pro dospělé pořádá různé vzdělávací akce z oblasti mezilidských
vztahů, výchovy dětí, cestování aj. Ženy všech věkových kategorií se mohou pravidelně
setkávat v „Dámském klubu“. V roce 2021 se v městské knihovně vystřídalo na 17 tisíc
návštěvníků (pokles nastal z důvodu covidových opatření). Je zapojena do projektu Bookstart
– S knížkou do života, zaměřeného na podporu čtenářství pro děti od narození do šesti let.
V této době si mohou rodiče a jejich děti půjčovat knihy zdarma a rodiče se také mohou
bezplatně účastnit vybraných přednášek.
Základní školy
Město Příbor je zřizovatelem dvou základních škol. Na školách je zřízena funkce výchovného
poradce a školního metodika prevence, působí zde také sociální pedagog, speciální pedagog a
několik asistentů pedagoga. Tito pedagogičtí odborníci v součinnosti s rodiči pomáhají
s ohledem na individuální možnosti žáků zvládat požadavky výuky, pomáhají při řešení
problémových rodinných vztahů, řeší riziková jednání ve školách, jako např. šikana,
návykové látky, sociálně nežádoucí chování aj. Dále mapují rizika a projevy sociálně
patologických jevů ve školním prostředí. Při řešení spolupracují s pedagogickopsychologickou poradnou. Základní školy nabízí možnost trávit volný čas před a po skončení
vyučování ve školních družinách. Na základních školách město Příbor zřizuje školské rady,
které se podílejí na správě školy. Školská rada spolupracuje s pedagogickými pracovníky
školy a zákonnými zástupci žáků. Město má v každé školské radě své zástupce.
Dále je město zřizovatelem i dvou mateřských škol.
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Skupina prevence kriminality
Činnost zahájila v roce 2012. Členy jsou odborníci za oblast Policie ČR, městské policie,
sociální oblast, oblast školství, dalším členem je starosta města a pracovník střediska volného
času. Skupina se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Vytváří a navrhuje
programy prevence kriminality pro daný rok a dohlíží na jeho realizaci. Podílí
se na vypracování plánu prevence kriminality na dané období a dohlíží na jeho plnění.
Městský úřad
Orgánem města Příbora je městský úřad, kde v rámci samostatné působnosti v oblasti
prevence sociálně patologických jevů, kriminality a bezpečnosti působí především tyto
odbory:
- odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s městskou policií. Vedoucí odboru sociálních věcí
je členkou pracovní skupiny prevence kriminality. Tento odbor v rámci samostatné
působnosti zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu s příslušnými právními předpisy,
vytváří koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci v obci a sociální
či související služby a prorodinnou politiku obce. Realizuje proces plánování rozvoje
sociálních služeb metodou komunitního plánování. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních
služeb osobám nebo skupinám osob a zajišťuje dostupnost informací o možnostech
a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. Zároveň také metodicky
podporuje sociální práci v obci a sociální či jiné související služby. Zabývá se problematikou
národnostních menšin, etnik a multikulturalismu. Také zajišťuje agendu spojenou
s ubytováním na sociální ubytovně a v bytech určených k řešení tíživých bytových
a sociálních situací občanů ve městě. Spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a s poskytovateli
sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu
mezi poskytovatelem a osobou. Dále spolupracuje s Diakonií ČCE střediskem v Ostravě
ve věci poskytování sociálních služeb, s kluby seniorů na území města, s úřady práce, Okresní
správou sociálního zabezpečení, městskými úřady, s pracovními skupinami komunitního
plánování rozvoje sociálních služeb a s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním
postižením.
- odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu
Vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství, včetně výkonu funkce
zřizovatele vůči právnickým osobám na úseku školství. Vytváří podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města a vymezuje školské obvody.
Zpracovává zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve městě. Monitoruje a vyhodnocuje
plnění koncepčních záměrů města v oblasti školství. Podílí se na zřízení školských rad při
základních školách v Příboře. Připravuje vyhlášky a nařízení pro oblast školství v souladu
s platnými právními předpisy. Podílí se na organizaci „vzdělávání třetího věku“. Pracovnice
odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu je členkou skupiny prevence kriminality.
Technické služby města Příbora
Jedná se o příspěvkovou organizaci, která zahájila svou činnost 1.1.1994 a jejím zřizovatelem
bylo město Příbor. Mimo jiné služby, náležející této organizaci, mají v současné době ve své
správě sportovní plácky a dětská hřiště nacházející se na katastru města Příbora a jeho
místních částech. Dostatek dětských hřišť a sportovišť jak pro děti, tak pro dorůstající mládež
zvyšuje možnost účelného vyžití a trávení volného času a přispěchá k prevenci kriminality.
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Terénní a ambulantní sociální služby
Jsou poskytovány:
- Diakonie ČCE – středisko v Ostravě – zaměřuje se na osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Středisko poskytuje svým klientům pečovatelskou službu a domácí péči. Rovněž
zapůjčuje kompenzační pomůcky.
- Domy s pečovatelskou službou – přijímají osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
- Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. zřídilo Občanskou
poradnu Nový Jičín, kontaktní místo Městský úřad Příbor. Ta poskytuje 1x týdně
bezplatně odborné sociální poradenství v oblastech pracovně právních vztahů
a zaměstnanosti, sociální pomoci a sociálních dávek, pojištění, bydlení, rodiny
a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, ve finanční
a rozpočtové problematice (dluhové poradenství), zdravotní problematice, občanskosoudních řízeních, v oblasti veřejné správy, trestního práva, ústavního práva a ochrany
spotřebitele.
- Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. – centrum nabízí osobní asistenci
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je
určená osobám od šesti let věku.
- Renarkon, o.p.s. – Terénní program na Novojičínsku – význam programu
je ve vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů nealkoholových drog
v jejich přirozeném prostředí s cílem minimalizace rizik spojených s užíváním
nealkoholových drog a ochranou veřejnosti před negativními dopady spojenými
s užíváním drog na území bývalého okresu Nový Jičín. Plánovanými aktivitami
terénní pracovníci usilují o motivaci uživatelů nealkoholových drog směrem
k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí. V Příboře je tato služba
poskytována jednou týdně.
Poradenská místa - posláním poradenského místa je poskytování služeb základního
poradenství pro osoby závislé na nealkoholových drogách, nebo drogami ohrožené,
pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Poradenské místo je součástí
Terénního programu na Novojičínsku.
Terénní program je finančně podporován v rámci dotace města Příbora.
- Andělé Stromu života p.s.,
- Slezská diakonie
3. Přehled aktivit dalších institucí


Moravskoslezský kraj

Na katastru města Příbora zřizuje:
- Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Škola především
připravuje žáky ke studiu na vysokých školách. Na škole s kapacitou téměř 480 žáků
je možno studovat ve dvou studijních oborech: gymnázium čtyřleté a gymnázium
osmileté. Škola nabízí jazykové kurzy pro širokou veřejnost.
- Základní umělecká škola, Příbor, příspěvková organizace. Příborská Základní
umělecká škola nepatří k největším svou velikostí, ale svými dlouholetými výsledky
se řadí mezi nejlepší Základní umělecké školy v Moravskoslezském kraji. Žáci této
školy se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných výsledků s předním
umístěním od okresních kol, až po kola ústřední. Dětem poskytuje základní vzdělání
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v hudebním, tanečním a výtvarném oboru a připravuje žáky pro studium na školách
uměleckého zaměření. Kapacita školy je 450 žáků.
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, příspěvková organizace. Jedná se o školské
zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Do zařízení jsou umísťovány děti na základě
rozhodnutí soudu formou předběžného opatření nebo nařízení ústavní výchovy. Do
dětského domova se zpravidla umisťují děti ve věku od 3 do 18 let, případně zůstávají
v domově na základě dohody mezi klientem a dětským domovem maximálně do
26 let, tj. do ukončení přípravy na povolání. Kapacita dětského domova je 27 dětí
ve třech rodinných skupinách. Provoz je celoroční s celodenní péčí, poskytující dětem
plné přímé zaopatření.
Domov Příbor, příspěvková organizace. Jedná se o pobytové zařízení rodinného typu,
jehož cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí
na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.
Jedná se o osoby, které se o sebe nejsou schopny samy postarat a to ani s pomocí
rodiny či terénních služeb.


-

-

-

Základní škola Gaudi, s.r.o. – je soukromá svobodná demokratická mateřská a
základní škola, která je určena pro děti od 3 do 15 let. Její součástí je i školní družina a
jídelna – výdejna (svačiny a obědy odebírá z jídelny Motýlek Kopřivnice, která je
zapojená do projektu Skutečně zdravá škola). Stav na pevných principech: důvěra a
přijetí, sebeřízené vzdělávání, dobrovolnost a věkové míchání, otevřenost a
přirozenost, partnerství a rovnost, demokracie a samospráva.
Mateřská škola Hájov s.r.o. – svou činnost zahájila v roce 2007, jedná se o
soukromou dvoutřídní mateřskou školku se školní jídelnou, kdy kapacita školky je 50
dětí,
BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o. – soukromá organizace nabízející
zájmové vzdělávání v cca 20 kroužcích, kurzech, klubech. Činnost je zaměřená na
všechny věkové kategorie. Pořádá zájezdy, tábory, školní výlety, workshopy pro školy
i veřejnost. Pořádá kulturní a zábavné akce pro občany města.
Academia Via Familia z.s. – nezisková organizace, která vychází z myšlenky
J. A. Komenského, který na rodinu a rodiče klad velký důraz. Organizace poskytuje
obecně prospěšnou činnost v oblasti podpory rodin, dětí a mládeže a jejich dalšího
vzdělávání. Nabízí semináře a akce pro muže a otce, ženy, matky a dívky, manželské
páry podporuje pěstouny a poručníky, ale také přijaté děti a děti v těchto rodinách
narozené. Pořádá letní kempy, poradny, dny rodiny a další akce ve městě.


-

-

Jiní zřizovatelé

Další organizace působící na území města Příbora

Dětská misie – křesťanská mezinárodní organizace spolupracující s různými církvemi
napříč denominacemi. Nabízí klubovou činnost pro děti od 5 do 12 let, pořádá
prázdninové pětidenní kluby v terénu, dále jednorázové akce pro děti sportovního či
jiného zaměření, pořádá tábory, korespondenční kurzy, vánoční a velikonoční
programy ve školách, dětských domovech a azylových domech, tematické programy a
nabízí křesťanskou literaturu pro učitele, rodiče a děti. Některé z aktivit jsou finanční
podporovány v rámci veřejné finanční podpory.
Klub seniorů města Příbora, z.s. – klub slouží seniorům města Příbora a jeho okolí,
kde si denně mohou v příjemném prostředí s posezením při kávě nebo čaji popovídat o
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svých denních starostech. Pro členy klubu jsou pořádány různé poznávací zájezdy,
exkurze, přednášky s různou tématikou a další kulturní akce.
Klub důchodců Hájov - Klub důchodců Hájov sdržuje seniory místní části Hájov Příbor. Senioři pořádají poznávací zájezdy, výstavky ovoce i ručních prací, různé
besedy, přednášky apod.
Klub vojenských důchodců Příbora
Klub Tatra – klub seniorů sdružující bývalé zaměstnance Tatry Příbor.
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. - organizace zajišťuje základní
sociální poradenství, účast na rekondičních pobytech, spolupracuje se všemi
organizacemi podobného zaměření. Pořádá různé zájezdy, besedy s odbornou
tématikou, pravidelné klubové středy a další zájmové aktivity. Organizace sdružuje
nejen osoby s tělesným postižením, ale i s postižením vnitřním, sluchovým nebo
zrakovým,
Junák- český skaut, z. s., Středisko Příbor – práci s dětmi se věnuje již sto let. Jedná
se o mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let, které organizuje schůzky,
výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých
lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.
Tělovýchovná jednota Příbor, z.s. – má k dispozici halu se zázemím, fitcentrem a
saunou. Dále má v majetku areál kopané se dvěma fotbalovými hřišti, tribunou a
zázemím. Další samostatný areál tvoří čtyři tenisové kurty, vybavené sociálním
zařízením a klubovnou. TJ sdružuje jak jednotlivce, tak samostatné sportovní aktivity:
aerobic, jezdectví, malá kopaná, nohejbal, lední hokej, vzpírání, tenis a kopaná. TJ
Příbor sdružuje okolo 450 členů ve všech sportovních oddílech a klubech.
Tělocvičná jednota Sokol Příbor – je vlastníkem sportovního areálu na ulici Lidické.
Kde sportovní činnosti je k dispozici tělocvična, herna solního tenisu a venkovní
asfaltové hřiště. TJ Sokol sdružuje okolo 150 členů a zabezpečuje sportovní vyžití
členům oddílů stolní tenis, gymnastika, cvičení seniorů, florbal a badminton.
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře – spadá pod Muzeum
Novojičínska. Mimo stálé expozice pořádá také akce pro různé cílové skupiny.
Archeologický klub Příbor- jedná se o sdružení neprofesionálních archeologů.
Archeologický klub v Příboře, přejmenovaný v roce 2006, bezprostředně navazuje na
činnost a tradice Archeologického kroužku založeného již na začátku sedmdesátých
let 20. století jeho předsedou zesnulým Jiřím Fryčem, autorem několika publikací a
článků. V následujících letech získal tento zanícený neprofesionální archeolog další
příznivce, kteří začali spolu provádět povrchové sběry a postupně nacházeli nové
pravěké a středověké osídlení v blízkém okolí i mimo hranici okresu Nový Jičín.
Basketbalový klub Příbor, z.s.- pro svou činnost využívá tělocvičny ZŠ Npor. Loma,
která je ve vlastnictví města Příbor, a tělocvičnu Masarykova gymnázia, která je ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje. Oddíl sdružuje okolo 250 členů všech věkových
kategorií.
Český svaz chovatelů, základní organizace Příbor
Český svaz zahrádkářů Příbor
Český svaz zahrádkářů Hájov
Český svaz včelařů, o.s.
Bc. Diana Ryšánková - profesionální péče o děti
FK Primus Příbor – fotbalový klub
Fotoklub Příbor
Horolezecký oddíl Příbor
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Příbor
Bc. Jan Tyllich a Monika Martynková - taneční pár mezinárodní taneční třídy
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Jízdárna u Michálků
Klokočov, o.s. - dobrovolná nezisková organizace obyvatel Klokočova, části města
Příbora
Klub českých turistů Příbor – odbor Klubu českých turistů
Kynologický klub Příbor
Městské koupaliště Příbor - Aquazorbing s.r.o.
Myslivecké sdružení Příbor I
Myslivecké sdružení Příbor-Hájov
Prime sound, s.r.o. - společnost pořádající každý rok "Příborské rockování"
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
Sbor dobrovolných hasičů Příbor
Sdružení hudebníků Příbor
Sindicate entertainment, s.r.o. - společnost pořádající hudební festival "Sinfest",
SK-J Elita Příbor - Liga amatérských hráčů florbalu
Skokánek Příbor – sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež
Společnost přátel Dechového orchestru mladých Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
SVP Tsunami Příbor - malá kopaná
Svaz letců
Klub Taiji Příbor
Tenisový klub Příbor
Volejbal Příbor
Vojenské sdružení rehabilitovaných, územní org. Příbor
Sportovní klub vzpírání Příbor, z.s.

Ve městě Příbor je řada organizací a subjektů, které se podílejí na prevenci kriminality
a prostřednictvím sociálních služeb na prevenci v oblasti sociálně patologických jevů.
Sociální služby jsou koordinovány prostřednictvím komunitního plánování. Činnost prevence
kriminality je koordinována městskou policií, která úzce spolupracuje s Policií ČR, školskými
zařízeními a zájmovými organizacemi.

VI. Swot analýza, cíle
kriminality v Příboře

a

finanční

zabezpečení

prevence

Swot analýza
Swot analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které ve městě existují a ukazují současný stav
dané věci. Příležitosti a hrozby určují možný budoucí kladný nebo záporný vliv na rozvoj
v dané oblasti. Na tvorbě swot analýzy se podíleli členové skupiny prevence kriminality a byli
přizváni i zástupci školských zařízení.
Tabulka č. 22: SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
 Dobrý technický stav a dostatek
dětských hřišť
 Pravidelné i jednorázové volnočasové
aktivity pro všechny věkové kategorie

SLABÉ STRÁNKY
 Kumulace problémových osob –
ubytovna, nádraží, neosvětlené úseky
 Nedostatek finančních prostředků a
vybavení pro spolky i pro akce města
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Finanční podpora volnočasových
organizací ze strany města
Dětské dopravní hřiště, realizace
programu BESIP
Působení MP a OO PČR Příbor ve městě
Preventivní aktivity MP (kamerový
systém, značení kol, přednášková
činnost)
Strategické plánování města, včetně
plánování prevence kriminality
Služby sociální prevence ve městě –
terénní program a sociálně-aktivizační
služba pro rodiny s dětmi, občanská
poradna
Přehlednost a osvětlení veřejných
prostor, pocit bezpečí
Situační pozice města – dostupnost
služeb v okolí, v regionu, obchvat města
Sociální ubytovna se správcem
Nízká nezaměstnanost, dostatek volných
pracovních míst
Nízká kriminalita
Dostupnost informací – web, LTV,
Měsíčník, letáky apod.
Předpisy města podporující bezpečnost a
nízkou kriminalitu

PŘÍLEŽITOSTI
 Využití kina pro prevenci žáků a
veřejnosti
 Zajištění protidrogového vlaku pro ZŠ a
veřejnost
 Rozšíření cyklostezek a budování
krytých sportovišť
 Informování v oblasti prevence a
kyberkriminality, propagace dostupných
služeb
 Celodenní a celonoční provoz správce
ubytovny
 Motivace občanů k většímu zapojení do
společenského života ve městě
 Spolupráce s okolními městy a obcemi
 Pokračování spolupráce a finanční
podpory volnočasových subjektů
 Rozšíření parkovacích míst ve městě












Nízký počet kamerových bodů
Personální nedostatečnost státní policie
Absence školního psychologa, chybí
zdroj financování
Absence hřišť a sportovišť pro mládež,
špatný technický stav skateparku
Nedostatek parkovacích míst, malá síť
cyklostezek
Vandalismus a zanedbané objekty ve
veřejných prostorách
Zvýšený výskyt kyberkriminality a
nedostatečná gramotnost v této oblasti
Nedostatečné zabezpečení majetku
(sklepy, domy apod.)
Slabý zájem občanů o účast na
pořádaných akcích
Alkoholově a drogově závislí na území
města

OHROŽENÍ
 Zdražování, nedostatek financí
v rodinách
 Ukončení provozu dopravního hřiště a
programů BESIP
 Ukončení provozu skateparku z důvodu
špatného technického stavu
 Personální stav Policie ČR – nedostatek
kvalifikovaných zájemců
 Válečná situace, migrace uprchlíků
 Šíření dezinformací
 Zvýšení kriminality na sociální ubytovně
a v okolí
 Zánik volnočasových aktivit a spolkové
činnosti (finanční náročnost, potřeba
dobrovolníků, lenivost dětí, stárnutí
členů, neochota vést spolky a aktivity)

- 33 -

Cíle
Cíl 1: Působnost městské a státní policie na katastru města Příbora
Tabulka č. 23: Aktivity k naplnění cíle č. 1

Aktivity k naplnění cíle
spolupráce městské a státní policie při
zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku a bezpečnosti na území města
Příbora např. snížení užívání návykových
látek (zejména cigaret a alkoholu)
mladistvými, mapování problémových míst
na katastru města Příbora, aj.
usilovat o zachování OO PČR Příbor
modernizace kamerového systému a jeho
rozšíření o další kamerové body, poskytování
záznamů zainteresovaným subjektům
konání pravidelných schůzek za účelem
předávání informací zástupců městské a
státní policie
zajištění činnosti Skupiny prevence
kriminality (pravidelná jednání komise,
vyhodnocování plnění cílů prevence
kriminality)

Realizátor
MP, Policie ČR

starosta města Příbora
MP
Starosta města Příbora, vrchní strážník MP,
vedoucí OO PČR Příbor
MP

Cíl 2: Realizace preventivních aktivit pro občany města
Tabulka č. 24: Aktivity k naplnění cíle č. 2

Aktivity k naplnění cíle
zprostředkování a realizace preventivních
přednášek a besed na základních školách a
pro seniory
zajištění a realizace projektu „protidrogový
vlak“ pro školská zařízení a veřejnost
realizace branného závodu pro místní
základní školy
pokračovat v systému evidence jízdních kol
formou značení syntetickou DNA
informovat veřejnost o preventivních
aktivitách prostřednictvím měsíčníku města a
webových stránek
výroba a distribuce preventivních a
informačních letáků mezi občany města

Realizátor
MP, OO PČR Příbor
MP
MP
MP
MP, sociální odbor, OO PČR Příbor
MP
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Cíl 3: Minimalizovat příležitosti k páchání kriminality
Tabulka č. 25: Aktivity k naplnění cíle č. 3

Aktivity k naplnění cíle
intenzivnější preventivní činnost v místech,
kde dochází ke kumulaci problémových osob
(nádraží, ubytovna, park, aj.)
eliminovat či omezit pohyb osob pod vlivem
alkoholu a návykových látek na veřejných
prostranstvích (monitorovat problémová
místa na katastru města, kontrolovat
dodržování Obecně závazné vyhlášky o
zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a kontrolovat
dodržování zákazu prodeje alkoholických
nápojů a tabákových výrobků osobám
mladším 18 let, aj.)
podporovat opatření města zaměřené proti
činnosti vytvářející kriminogenní prostředí
(např. vydávání či rozšiřování OZV, nařízení
města, existence MP, existence státní policie,
aj.)
upozorňovat na nutnost osvětlení rizikových
či nepřehledných míst na katastru města,
pravidelně upozorňovat na zjištěné závady
veřejného osvětlení, modernizace veřejného
osvětlení, rozšiřovat stávající VO
podporovat pravidelnou péči o keře a stromy
tak, aby v daných místech nebyly vytvářeny
podmínky k páchání trestné činnosti
pokračovat v systému evidence jízdních kol
formou značení syntetickou DNA
podpora terénního programu na Novojičínsku
realizovaného na území města Příbora,
monitoring drogové situace na území města

Realizátor
MP, OO PČR Příbor
MP

MP, OO PČR Příbor, RM, ZM

MP, TS, příslušný odbor MÚ Příbor

MP, TS
MP
Odbor sociálních věcí MÚ Příbor

Cíl 4: Realizace aktivit v oblasti kyberkriminality
Tabulka č. 26: Aktivity k naplnění cíle č. 4

Aktivity k naplnění cíle
Organizace a realizace přednášek pro žáky
základních škol poukazující na případná
rizika související s pohybem na internetu –
kyberkriminalita
informovat občany o problematice
kyberkriminality prostřednictvím letáků,
webových stránek města, měsíčníku

Realizátor (odpovídá)
ZŠ, Policie ČR

MP, Policie ČR
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Cíl 5: Podpora volnočasových aktivit a sociálních služeb zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů
Tabulka č. 27: Aktivity k naplnění cíle č. 5

Aktivity k naplnění cíle
podpora Občanské poradny pro veřejnost
podpora Terénního programu na
Novojičínsku realizovaného na území města
Příbora a organizací poskytujících
volnočasové aktivity v rámci dotace města
Příbora
zajištění dostatečné nabídky volnočasových
aktivit a podpora dostupnosti těchto aktivit
pro děti a mladistvé
vytváření nových a modernizace stávajících
sportovišť a dětských hřišť, zachování výuky
BESIP na dopravním hřišti a jeho využití pro
veřejnost, výstavba nových cyklostezek,
provoz a modernizace Skateparku

Realizátor
Odbor sociálních věcí MÚ Příbor
Odbor sociálních věcí MÚ Příbor, Odbor
kultury, školství, sportu a cestovního ruchu
MÚ Příbor
Organizace a spolky na území města Příbora
Příslušný odbor MÚ Příbor, TS

Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2023 – 2026 obsahuje 5 cílů, kdy ke každému
z nich byly stanoveny aktivity k jeho naplnění. Tyto aktivity bude nutné v průběhu platnosti
plánu, což je období čtyř let, naplňovat. Průběžné vyhodnocení jejich plnění bude provedeno
městskou policií v roce 2025, kdy budou vyzváni realizátoři k vyhodnocení příslušných
aktivit za dané období.
Finanční zabezpečení prevence kriminality v Příboře
Základním zdrojem financování preventivních aktivit je vymezení stálé roční rozpočtové
kapitoly ve finančním plánu města. Získané částky jsou podkladem pro podporu
preventivních aktivit, tedy i aktivity vyplývající z plánu prevence kriminality. Kapitola je
organizačně začleněna do rozpočtových prostředků Městské policie Příbor. Město Příbor
vyčleňuje na preventivní aktivity prostředky v rámci svých finančních možností a aktuální
ekonomické situace v každém roce.

VII. Závěr
Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2023-2026 je třetím dokumentem v oblasti
prevence kriminality. Tento dokument byl vypracován dle metodiky MVČR pro tvorbu
bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, města a obcí v rámci
sjednocení obsahu.
Na tvorbě plánu se svými podněty a připomínkami podíleli členové skupiny prevence
kriminality. Tvorbu dokumentu zajistila Městská policie Příbor.
Na tvorbě swot analýzy se podíleli členové skupiny prevence kriminality, následné
vyhodnocení zajistila Městská policie Příbor ve spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ
Příbort.
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Před schválením plánu v orgánu města Příbora byl dokument předán členům skupiny
prevence kriminality k připomínkování a se zpracovanými připomínkami byl dopracován
a předán ke schválení Radě města Příbora.
Tento plán byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 9/3/RM/2022 ze dne 21.11.2022.
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