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Úvod
Vláda ČR dne 25. 1. 2016 usnesením č. 66 schválila Strategii prevence kriminality v České republice
na období 2016 – 2020 (dále jen Strategie PK ČR), která plní funkci základního strategického
dokumentu preventivní politiky státu. Systém prevence kriminality je v novém strategickém
dokumentu členěn do tří úrovní, stejně jako v předchozím dokumentu: republikové, krajské a lokální.
Kraje koordinují preventivní aktivity na svém území. Zároveň je kladen důraz na komplexní přístup
při řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraje plánují
preventivní aktivity na svém území a zároveň pomáhají při plánování a realizaci preventivních
opatření v obcích na správních úrovní v kraji.
Na realizaci aktivit prevence kriminality mohou kraje a obce obdržet finanční dotaci ze státního
rozpočtu na základě předložených projektů v Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra (
dále jen PK MV) pro roky 2016 a 2017.
S ohledem na požadavky zajistit institucionální předpoklady pro další zajištění přípravy a realizace
preventivních aktivit ve městě Stříbře, byl v roce 2015 nejprve Radou města Stříbra (RM) jmenován
manažer prevence kriminality, který inicioval zřízení pracovní skupiny prevence kriminality (PSPK),
t.č. následně schválené RM ve složení členů z řad zaměstnanců organizací státní správy a místní
samosprávy a jejich jmenováním starostu města Stříbra.
Následně v letech 2015/2016 kolektiv autorů (PSPK) vypracoval strategický dokument „Plán
prevence kriminality“ s krátkodobým a dlouhodobým výhledem, který respektuje působení
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a jeho schválení
Zastupitelstvem města Stříbra v roce 2016, vytváří základní předpoklad pro financování
bezpečnostních projektů ve městě Stříbře. Součástí plánu prevence kriminality je zejména vymezení
dílčích bezpečnostních a preventivních projektů dotovaných z Ministerstva vnitra ČR (např.
bezpečnostní dobrovolník, asistent prevence kriminality či domovník preventista), jejichž realizace
se dle aktuální bezpečnostní situace v daném čase a místě jeví jako velmi žádoucí. V plánu prevence
kriminality jsou uvedeny principy tvorby strategického dokumentu „Koncepce prevence
kriminality“, pro jehož tvorbu je základní podmínkou vytvoření dílčího bezpečnostního dokumentu
obsahujícího statistické údaje „Bezpečnostní analýzu z období předchozích let“.
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Bezpečnostní analýza je rozdělena do tří částí:

I.

analýza protiprávních činů – rozvoj vývoje trestné činnosti páchané
na území města, rozbor kriminality podle jednotlivých druhů trestné
činnosti, pachatelů a obětí

II.

analýza sociálně-demografická – rozbor vybraných ukazatelů obce –
např. vývoj nezaměstnanosti

III.

analýza institucionální – zaměřuje se na činnost subjektů působících
na poli prevence kriminality a prevence sociální
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I.

Analýza protiprávních činů

V analýze protiprávních činů jsou zahrnuté vybrané nejčastější trestné činy, které nejvíce ovlivňují
bezpečnost občanů města a jsou zároveň ovlivnitelné činností Policie České republiky (dále jen
PČR), městské policie ( dále jen MěP), orgánů města a neziskových organizací.

1) Analýza kriminality
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2013

354

21

0

199

2014

323

23

3

160

2015

210

23

2

99

2016

175

21

0

80

(zdroj: Policie ČR, obvodní oddělení Stříbro)
Z výše uvedené tabulky vyplývá meziroční snížení trestné činnosti, a to zejména trestné
činnosti majetkové. Vliv na tento vývoj mohou mít některá opatření legislativní (zákaz
výkupu druhotných surovin za hotové apod.), preventivní – bezpečnostní akce Policie ČR,
MěP, umístění kamer městského dohlížecího systému na riziková místa, snížení
nezaměstnanosti nebo zlepšení hospodářské situace.

2) Struktura pachatelů
Rok

Věk 0-14 let

15-17 let

18 a více let

Recidivisté

2013

Neznámo

Neznámo

Neznámo

Neznámo

2014

Neznámo

Neznámo

Neznámo

Neznámo

2015

0

1

141

Nezj.

2016

0

3

104

Nezj.

(zdroj: Policie ČR, obvodní oddělení Stříbro)
V letech 2013 a 2014 nebyly z důvodu nenaplnění institucionálních předpokladů tyto
podklady vyžadovány a analyzovány, proto budeme provádět pouze srovnávání analýzy let
2014/2015. Velice potěšujícím faktem je, že věková kategorie dětí má nulové páchání trestné
činnosti. Trošku se nám z normy vymyká věková kategorie pro mladistvé, kdy je prokázané,
že kriminalita mladistvých klesá. Pořád je ale počet pachatelů zanedbatelné číslo. Pokud
budeme mluvit o kategorii dospělých, můžeme se radovat z velkého poklesu, a to o celých 37
pachatelů. Zlepšení je tedy opravdu velice výrazné. Recidivisté jsou nezjistitelní v plném
rozsahu z důvodu, že trestná činnost může být páchána zjevně nebo latentně. Možná je i
zdánlivá recidiva, kdy se jedná o trestný čin spáchaný v době, kdy byl pachatel zadržen, ale
nebyl pravomocně odsouzen. Třetí a poslední možností, která se týká recidivy je konkurs.
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3) Oběti
Rok

Děti (0-18 let)

Ženy

Muži

2013

Neznámo

Neznámo

Neznámo

2014

Neznámo

Neznámo

Neznámo

2015

11

40

84

2016

5

49

81

(zdroj: Policie ČR, obvodní oddělení Stříbro)
V roce 2015 se významně snížil počet trestných činů a to zejména majetkových a násilných.
S tím logicky souvisí i počet pachatelů. Jeho pokles není tak strmý, jako u počtu trestných
činů. Tuto disproporci lze připsat tomu, že poklesl počet opakování trestných činů u
jednotlivců, což svědčí o dobré práci represivních orgánů, které rychlou prací ztížily možnost
opakování trestné činnosti (pachatel byl včas zajištěn a nebylo mu umožněno pokračovat v
trestné činnosti). Současně však v této souvislosti nesmíme opomenout významný
kriminogenní faktor (nezaměstnanost), která se právě v letech 2015/2016 na území města
Stříbra výrazně snížila; jakož i výrazný pokles obyvatel – nepřizpůsobivých (kteří se
odstěhovali), což mělo jistě také nemalý vliv na konečném snížení opakovanosti trestné
činnosti.

Pachatelé trestné činnosti
Struktura pachatelů trestné činnosti je různorodá a podílí se na ní prakticky všechny sociální
vrstvy. Na páchání, zejména majetkové trestné činnosti, však mají vyšší podíl recidivisté a
osoby užívající návykové látky, kteří si pácháním této trestné činnosti opatřují prostředky na
koupi či výrobu návykových látek.

Oběti trestné činnosti
Oběťmi trestné činnosti jsou všechny sociální vrstvy a skupiny obyvatelstva, a to bez rozdílu
věku, národa, rasy a přesvědčení. Dají se rozdělit do různých skupin podle jednotlivých druhů
trestné činnosti.
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Vývoj počtu přestupků zjištěných na území města Stříbra v letech 2015- 2016,
meziroční srovnání a index na 10 000 obyvatel, včetně změny v indexu POLICIE ČR
Počet obyvatel

Druh
přestupku
Proti veřejnému
pořádku
Proti občan.
soužití
Proti majetku

k 31.1
2.
2015
7638

k 31.12
2016

Přestupky – abs.
počet k 31.12

Index na 10 tis. obyv.

k 31.1 změna k 31.1
2.
1x-1y
2
2016
2015
35
+10
32,73

k 31.12
2016

změna
1x-1y
(index)

45,93

13,2
0,34

7619

k 31.1
2
2015
25

7638

7619

105

220

+115

137,47

137,81

7638

7619

173

125

- 48

226,5

164,06

14

13

-1

18,32

18,37

-62,44
0,05

Dopravní
7638
7619
773
přestupky
( zdroj: Policie ČR, obvodní oddělení Stříbro)

580

- 193

1012,0

761,25

-250,79

Alkoholismus a
toxikomanie

7638

7619

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že u přestupku proti veřejnému pořádku nebyl zaznamenán ani
pokles, ani nárůst. Čísla jsou od roku 2013 téměř stejná. U přestupků proti občanskému soužití
vidíme velký rozdíl v roce 2015, kde byl pokles mezi léty 2013 a 2014 až 100 přestupků. V roce
2016 se opět s číslem vracíme do předchozích let a přestupků bylo opět o 115 více. Když budeme
mluvit o přestupcích proti majetku je nutno dodat, že již v minulé analýze byl vyzdvihnut velký
pokles mezi roky 2013 a 2014. Mezi těmito dvěma roky klesly přestupky proti majetku o 89 případů.

Nyní se může obvodní oddělení pyšnit ještě mnohem lepšími čísly. Je až neuvěřitelné, že v roce 2015
bylo spácháno o 101 přestupků méně než v předešlém roce. Jednoznačně je to ovlivněno zejména
vlivem snížení nezaměstnanosti (viz. tab. pokles nezaměstnanosti 2015/2016, kdy vzhledem
k setrvačnosti v informačním systému Úřadu práce, pobočka Stříbro, kde jsou k dispozici pouze data
s ročním zpožděním, nejsou zde ještě skutečná čísla snížení nezaměstnanosti z roku 2016, kdy došlo
k velmi rychlému a prudkému poklesu nezaměstnaných až na 3% hodnotu) v tomto regionu a
realizovanými preventivními opatřeními městské i státní policie.
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Do majetkových přestupků lze zařadit i drobné vykrádání aut a z tohoto důvodu proběhly ve
spolupráci městské policie a bezpečnostních dobrovolníků akce ,,Auto není trezor“, kdy pracovníci
městské policie a dobrovolníci kontrolovali zabezpečení aut na parkovištích u nákupních center a na
sídlištích. Další preventivní akce proběhly i přes obvodní oddělení státní policie. Dalším druhem
přestupků je alkoholismus a toxikomanie, kde jsme zaznamenali menší pokles oproti roku 2013 a
roku 2014. Konečné číslo je nízké, ale pozitivnějším faktem je, že pokles v roce 2016 je až o 1/3 ve
srovnání s rokem 2013. Jedním z důvodů poklesu může být i práce sociálních pracovníků
z organizace Kotec, kteří primárně zastávají funkci pracovníků s drogově závislými. V poslední
sledované skupině dopravní přestupky zaznamenáváme výrazný nárůst v roce 2015 a to až o
polovinu všech přestupků. V roce 2016 poklesl počet přestupků na úroveň roku 2014.

Z toho vyplývá
 Pozitivní pokles počtu trestných činů hlavně v oblasti majetkové. - pozitivní zjištění
 Pozitivní pokles počtu přestupků hlavně v oblasti majetkové. - pozitivní zjištění
 Negativní nárůst přestupků proti občanskému soužití způsobený velkým množstvím cizinců,
kteří zde vykonávají výdělečnou činnost a jsou ubytováni na ubytovnách, ubytovacích
zařízeních a v soukromých bytových jednotkách. - negativní zjištění
 Pozitivní pokles dopravních přestupků. – pozitivní zjištění
 Kladný přístup k výkonu povolání ze strany policistů. – pozitivní zjištění
 Viditelné preventivní aktivity navázané na spolupráci několika subjektů. – pozitivní zjištění
Doporučení:
 Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu přestupků v dopravě iniciovat vypracování
komplexní studie dopravní obslužnosti města Stříbra s uvedením stávajícího stavu a
doporučením realizace změn:
a) v průjezdnosti městem,
b) vybudování nových a úprav stávajících přechodů pro chodce (nadchodů či podchodů),
c) výstavby nových parkovišt a to jak záchytných pro hosty města, tak i pro stávající občanskou
vybavenost (úprav či oprav starších parkovacích ploch)
včetně jejich značení či kamerového systému,
d) umístnění doplňkových preventivních cedulí a symbolů,
Což by ve svém důsledku mělo mít očekávaný pozitivní dopad na snížení počtu páchaných
dopravních sestupků i rizik dopravních nehod.
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Vývoj počtu přestupků zjištěných na území města Stříbra v letech 2015 - 2016,
meziroční srovnání a index na 10 000 obyvatel, včetně změny v indexu MĚSTSKÁ POLICIE
Počet obyvatel

Druh
přestupku

31.12
2016

Index na 10 tis. obyv.

k 31.1 změna rok rok 2016
2.
1x-1y 2015
2016
91
-15
138,8
119,3

změna
1x-1y
(index)

%

19,3

2,61

7619

k 31.1
2
2015
106

7638

7619

7

6

-1

9,2

7,9

1,3

14,1

7638

7619

16

8

-8

20,9

10,5

10,4

49,8

7638

7619

336

189

-147

439,9

247,7

192,2

43,7

Dopravní
7638
7619
přestupky
(zdroj: Městská policie Stříbro)

374

264

-110

489,6

346,5

Proti veřejnému
pořádku
Proti občan.
soužití
Proti majetku
Alkoholismus a
toxikomanie

k 31.1
2.
2015
7638

Přestupky – abs.
počet k 31,12

Rok

BP

BPN

OZN

2015

17

0

9

2016

9

18

15

143,1

(zdroj: Městská policie Stříbro)
( BP- Bloková pokuta, BPN- Bloková pokuta zaplacená na místě, OZN- oznámení)
Přestupky páchané na území města Stříbra, které uvádí Městská policie Stříbro nás mohou na první
pohled zaujmout tím, že v roce 2016 byl pokles všech typů přestupků oproti roku 2015.
Nejvýraznější pokles lze zaznamenat u přestupku alkoholismus a toxikomanie. Taktéž i u přestupků,
které odhalila Policie ČR, došlo k poklesům. Lze předpokládat, že je to i díky efektivní práci
zaměstnanců neziskové organizace Kotec. O celou ½ kleslo také množství přestupků proti majetku,
které taktéž mohou mít stejnou příčinu jako u policie státní. Ve Stříbře a jeho okolí je
nezaměstnanost velmi nízká, pokračuje trend zvyšování zaměstnanosti (staví se stále další a další
montovny). Nepřizpůsobiví také postupně odcházejí jinam a někteří z nich opouští naše řady úmrtím.
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Celá řada nezaměstnaných již dosahuje tak výrazných příjmů (navýšení je zapříčiněno zejména
zvýšením počtu firem v regionu a jejich zvyšování motivace jak stálých, tak snaha o získání nových
zaměstnanců). Tímto dochází ke zkvalitnění života původně sociálně nízko-příjmových skupin do té
míry, že tyto skupiny obyvatelstva opouští svůj zaběhlý život založený na příjmech ze sociálních
dávek, či příležitostných krádeží anebo podvůdků. Ke snížení přestupků přispívá evidentně i fakt, že
sledovací zařízení jsou umístěna na rizikových místech po celém městě a skutečnost opakovaného
rozšiřování a zkvalitňování kamerového systému jak prostřednictvím dotací MVČR, tak z vlastních
prostředků města Stříbra . V letech 2016 /2017 je kamerový systém opět zkvalitněn a rozšířen.
Na území města Stříbra dále působí složka tzv. státní policie a to Obvodní oddělení Policie ČR.
Adresa sídla je Tř. 5. května 813, 349 01 Stříbro. Velitelem je npor. Bc. Jiří Hlaváček.
Územní působnost:
Benešovice, Černošín (Krásné Údolí, Lažany, Lhota, Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov, Záhoří),
Erpužice (Blahousty, Malovice), Kladruby (Brod u Stříbra, Láz, Milevo, Pozorka, Tuněchody,
Vrbice u Stříbra), Kostelec (Lšelín, Nedražice, Ostrov u Stříbra, Popov, Vrhaveč), Kšice (Lomnička),
Ošelín (Dolní Plezom, Horní Plezom, Lobzy, Plezom), Prostiboř (Kopec, Telice). Skapce (Krtín),
Stříbro (Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Lom u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice), Sulislav,
Svojšín (Holyně, Nynkov, Řebří), Sytno, Trpísty (Sviňomazy), Únehle, Vranov (Svinná), Záchlumí,
Zhoř.
Z toho vyplývá:
 Významný pokles u přestupků alkoholismus a toxikomanie – velice pozitivní zjištění
 Další pozitivní pokles u ostatních typů přestupků – pokračující pozitivní zjištění
 Výkon povolání zaměstnance MKDS (Městský kamerový dohledový systém) – pokračující
pozitivní zjištěn
 Kladný přístup k výkonu povolání ze strany strážníků MP– pokračující pozitivní zjištění
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Vývoj počtu přestupků zjištěných na území města Stříbra v letech 2015- 2016
meziroční srovnání a index na 10 000 obyvatel, včetně změny v indexu –
SPRÁVNÍ ODBOR
Počet obyvatel

Druh
přestupku
Proti veřejnému
pořádku
Proti občan.
soužití
Proti majetku

k 31.1
2.
2015
7638

k 31.12
2016

Přestupky – abs.
počet k 31,12

7619

k 31.1
2
2015
19

7638

7619

77

7638

7619

7638

7619

k 31.1 změna
2.
1x-1y
2016
10
-9

Index na 10 tis. obyv.
%

rok
2015

rok
2016

změna
1x-1y
(index)

24,88

13,13

-11,75

-47,37

61

-16

100,81

80,06

-20,75

-20,78

41

1

52,37

53,81

1,44

2,50

3

0

3,93

3,94

0,01

Dopravní
přestupky
(zdroj: Správní odbor Městského úřadu ve Stříbře)

-

-

-

-

Alkoholismus a
toxikomanie

40
3

0

Další spokojenost lze vyjádřit i při pohledu na změnu indexu z čísel, které zaznamenal správní odbor
města Stříbra. Proti veřejnému pořádku bylo řešeno až o polovinu méně přestupků v roce 2016 oproti
roku 2015. Kladný pokles je zaznamenán i v přestupcích proti občanskému soužití a ostatní druhy
přestupků zůstávají na stejné nebo obdobné úrovni.
Dopravní přestupky nejsou doplněny, ale obvodní oddělení Policie ČR uvedlo, že v roce 2015
oznámilo správnímu odboru města Stříbra k řešení 44 přestupků a v roce 2016 předalo k řešení 39
přestupků.
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Charakteristika působnosti bezpečnostních složek a jejich vzájemné interakce
„spolupráce a součinnost“
Mezi subjekty využitelné k přípravě vlastních samosprávních opatřením a celkové přípravě opatření
města Stříbra v bezpečnostní oblasti patří poradní orgán zastupitelstva města Stříbra Výbor pro
veřejný pořádek a bezpečnost občanů; pracovní orgány Rady města pak jsou Povodňová komise
města a Povodňová komise obce s rozšířenou působností (ORP) Stříbro, a dále pak poradní a
pracovní orgány starosty města Bezpečnostní rada ORP Stříbra i Krizový štáb ORP Stříbra.
Na území města Stříbra působí jako bezpečnostní složka Městská policie Stříbro, která byla zřízena
vyhláškou č.4/2007 a nabyla účinnosti dne 1.7.2007. V letech 2015/2016 zde působilo 6 strážníků.
Městská policie Stříbro (MP) je řízena starostou města Stříbra Bc. Karlem Lukešem a pro řešení části
organizačních otázek byl zastupitelstvem města Stříbra v rámci platného organizačního řádu pověřen
strážník – velitel služebny, kterým je od podzimu 2016 pan Vítězslav Bednář. Složení MP na podzim
2016 pak jest : 1x velitel MP (starosta), 1x strážník-velitel služebny M, 3x strážník, 1x obsluha
kamer, kdy již městem Stříbro bylo schváleno navýšení počtu strážníků včetně velitele služebny v
následujících letech na cílový stav 1+8, přičemž se uvažuje o přijetí druhé obsluhy kamer.
MP sídlí v samostatné části objektu č.p. 63 na Masarykovo náměstí.
Městská policie Stříbro může vykonávat svou činnost na celém katastrálním území města Stříbra a
dále v katastru obcí Těchlovice, Otročín, Jezerce, Milíkov, Butov a ve Lhota u Stříbra (místní části).
MP je vybavena základními služebními prostředky a 1 terénním motorovým vozidlem značky Dacia
Duster s označením “MĚSTSKÁ POLICIE“. Současné sídlo MP včetně vnitřních prostor je
s ohledem na již stávající počet strážníků a civilních zaměstnanců nevyhovující a v dalších letech se
předpokládá nalezení nových vhodných prostor pro sídlo MP, což je základní podmínkou pro
kvalitní výkon služby. Dále mezi základní vybavení MP patří profesionální certifikovaný přístroj ke
zjištění obsahu alkoholu v dechu doplněný příruční tiskárnou, díky kterému lze velmi snadno a
spolehlivě odhalit, zda je podezřelý pod vlivem alkoholu. Oblast činností vykonávaných strážníky
MP je mimo zákonný rámce upřesněna ve zřizovací listině a platném organizačním řádu MP.
K řešení tzv. dopravních přestupků mohou strážníci využít jedno z pěti zařízení k zabránění odjezdu
vozidla (lidově „botičky“), z nichž jedno je použitelné i na vozy s většími pneumatikami.
Jelikož Městská policie zabezpečuje na území Města Stříbra odchyt toulavých zvířat, je také
vybavena speciální odchytovou tyčí se smyčkou, odchytovou sítí a pro zvýšení bezpečnosti při
odchytu využívá strážník zesílené kožené rukavice. Pro převoz zvířat do záchytné stanice se využívá
služební vozidlo Městské policie, které je vybaveno mříží k zabránění vniku zvířete do prostoru
kabiny. Nejnovějším technickým prostředkem Městské police je Městský kamerový systém se
záznamem. Tento systém kamer působí nejen preventivně, ale je také využíván k získání důkazního
materiálu při zjištění přestupků, deliktů či trestných činů.
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Pro další zkvalitnění práce MP v terénu je nutno doplnit výstroj strážníka o osobní kameru
s dostatečnou kapacitou a kvalitou záznamu.
Pro další rozvoj v oblasti odchytu a nakládání se zvířaty se jeví jako velmi vhodné iniciovat vlastní
evidenci psů a koček na území města Stříbra jako interní formu registru pro potřeby identifikace
zvířat při jejich nálezu a hledání majitelů. Alternativa čipování psů i koček, případně realizace
opakované celoplošné kastrace divoce žijících koček, by jistě přispěla ke snížení počtu výjezdů
strážníků a eliminovala by i rizika z volného pohybu takovýchto zvířat v místních částech
vyplývajících, včetně snížení finančních nákladů města Stříbra souvisejících s umístněním a
povinnou následnou péčí o takto MP Stříbro odchycená zvířata.
Spolupráce mezi bezpečnostními složkami je opřena o existenci „Koordinační dohody“ již od roku
2009. Tuto lze spolupráci lze rozčlenit na:
- formální z pohledu meziročních setkání pracovní skupiny a společného dokumentu „Hodnocení
spolupráce“,
- neformální v praxi realizovanou pravidelnými schůzkami vedoucího oddělení PČR a velitele
služebny MP za přítomnosti velitele MP pro řešení aktuálních potřeb součinnosti a spolupráce při
zásazích a plánovaných bezpečnostních opatření na území města Stříbra,
- jakož i běžnou spolupráci hlídek těchto bezpečnostních složek v terénu při jejich výkonu činnosti.
Na území města působí i další složky Integrovaného záchranného systému (IZS)
a. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, požární stanice Stříbro HZSPK PS Stříbro)
b. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Stříbro (JSDH Stříbro)
-

SDH- 63

-

JSDH - 13

-

V roce 2015 – výjezd 44

-

V roce 2015 –výjezd 31

-

Vybavení 2 x Tatra, 1 x Ford

Složky IZS mají v obci Stříbro umístněné své základní složky pro ochrany obyvatelstva, což jsou
jednoty požární ochrany (JPO), řazené do výjezdů na místo zásahu dle platného Požárního
poplachového plánu Plzeňského kraje z rozhodnutí Krajského operačního střediska (KOPIS)
případně z rozhodnutí starosty města Stříbra (v rámci spolupráce tzv. na vyžádání)
Z toho vyplývá:
 Hodnocení nastavení složek IZS a jejich vzájemné spolupráce je bez potřeby nových změn velice pozitivní zjištění
 Iniciace zajištění nových prostor MP včetně zázemí pro její členy, jejich výstroje a dalšího
služebního materiálu, včetně jeho doplnění je mimo navýšení stavů MP hlavní úkol.
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Projekty a programy města Stříbra
V bezpečnostní analýze za rok 2015 byl zmíněn projekt ministerstva vnitra Asistent prevence
kriminality (dále jen APK). Tento projekt nebyl z důvodu nedostatku rizikových lokalit se
sledovanými komunitami ve městě Stříbro realizován.
Realizace projektu „Bezpečnostní dobrovolník“
Tento projekt již byl v roce 2016 a bude v roce 2017 realizován a 100% financován z dotace
Ministerstva vnitra ČR. Pro rok 2017 z důvodu zajištění plynulého pokračování tohoto projektu,
zajistilo město Stříbro jeho před-financování , a to až do doby poskytnutí dotace z vlastních zdrojů
(rozpočtu města Stříbra).
Termín uskutečněné realizace 2016: 03/2016 – 12/2016¨
Termín realizace 2017: 01/2017 – 12/2017
Termín fyzické realizace 2016: 05/2016 – 12/2016
Termín fyzické realizace 2017: 01/2017 – 12/2017
Celkový uskutečněný rozpočet dotace projektu 2016: 56.600 Kč
(vráceno bylo 23882,-Kč určených na pojištění z důvodu snížení ceny pojistného pojistitelem)
Celkový rozpočet dotace projektu 2017: 55.000 Kč
(předpoklad 100% čerpání poskytnuté dotace)
Rozpočet města Stříbra: 0 Kč
Předmětem projektu je zapojit dobrovolníky do preventivně bezpečnostních aktivit ve Stříbře.
Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatelů a návštěvníků města Stříbra
-

formou předcházení nežádoucích jevů,

-

omezením nežádoucího chování a vytvářením předpokladů směřujících k eliminaci
kriminogenních faktorů,

-

prostřednictvím zapojení veřejnosti do aktivní prevence.

Cíle bude dosaženo pomocí dílčích aktivit, zejména výběrem vhodných kandidátů na pozici
bezpečnostní dobrovolník a následným vytvářením podmínek pro jejich aktivní činnost. Tím je
myšleno zejména jejich proškolení, úhrada pojištění a základního vybavení, včetně zajištění jejich
pravidelného vzájemného setkávání k předávání zkušeností mezi sebou a organizováním jejich
neformálních setkání s ostatními občany města Stříbra.
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Činnost bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi pro rok 2016 :
a) Operativní dohled a doprovod při cestě dětí do školy a zpět, parkování vozidel, vraky (jejich
zajištění) apod. (aktivní důchodci) a podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních
akcí na území města (aktivní občané)
b) Prevence ochrany majetku fyzická osoba a právnická osoba, nezajištěné objekty v chatové
osadě, zahradní kolonii, apod. (bývalí zaměstnanci bezpečnosti)
c) Podpora pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech, zapojení do řešení krizových
situací ve městě
Činnost bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi pro rok 2017:
Je víceméně shodná, jen byla rozšířena o oblast BESED
Činnost max. 12 osob bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi :
a) operativní dohled a doprovod při cestě dětí do školy a zpět, parkování vozidel, vraky apod.
(aktivní důchodci) a podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí na území města
(aktivní občané) – BESIP I. podskupina OBLAST BESIP: max. 4 osoby dobrovolníků,
b) prevence ochrany majetku FO a PO, nezajištěné objekty v chatové osadě, zahradní kolonii, apod.
(bývalí zaměstnanci bezpečnosti) II. podskupina OBLAST prevence ochrany majetku
(POM) FO a PO: max. 4 osoby dobrovolníků,
c) pořádání besed s cílem zajistit lepší informovanost obyvatelstva z oblasti prevence kriminality,
ale i dobrovolnictví a chování v rizikových situacích, včetně předávání informací a zkušeností )
III. podskupina OBLAST BESEDY: max. 4 osoby dobrovolníků,
d) podpora pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech, zapojení do řešení krizových situací
ve městě (skupiny A + B + C) IV. podskupina OBLAST MÚ, max. 12 osob dobrovolníků,
Odpovědnost za vedení tohoto projektu a výkonu funkce koordinátora dobrovolníků na sebe
dobrovolně převzal referent sekretariátu Městského úřadu ve Stříbře Ing. Vratislav Maňák1.
V současné době probíhá hodnocení žádosti města Stříbra o poskytnutí neinvestiční dotace
pokračování tohoto projektu pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra 2017“ v rámci
kriterií zadavatele MVČR v rámci jeho působnosti, kdy výsledek schvalovacího procesu lze očekávat
cca do konce měsíce června 2017.

1

Město Stříbro: Oficiální stránky města a Městského úřadu [online© 2013, město Stříbro © Created by :
Lukky N]. [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://www.mustribro.cz/prevence_kriminality/bd_2016.pdf
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Pocit bezpečí občanů města Stříbra
Před rokem na jaře 2016 proběhlo dotazníkové šetření přes sociální sítě na téma Pocit bezpečí
občanů ve městě Stříbře. Loňská data směřovala více k tomu, že se lidé bezpečně necítí. Výsledky
byly letos mezi sebou porovnány a bohužel není k poznání žádné zlepšení, naopak. Občané si velice
stěžují na strach z agenturních pracovníků, kteří žijí roztroušeni po celém městě a v každé lokalitě.
Ubytování je ve Stříbře opravdu dostatek, ale jak je zřejmé dle části „Analýzy institucionální“ (kde
se můžeme podívat na kompletní rozpis), tak zdejší ubytovny jsou připravovány zejména pro
agenturní pracovníky, což ovšem občané města dále snášet nechtějí. Tato oblast sociálních pocitů –
interakce obyvatelstva, je cestou samosprávy velmi obtížně řešitelná, neboť stávající platná
legislativa umožňuje městu Stříbro omezovat stavby ubytovacích zařízení pouze v rozsahu
stávajících zákonů, tedy pokud využije investor platného územního plánu a tento neporušuje a plní i
další povinnosti ze zákona mu stanovené, pak město nemá mechanismy pro zákaz takovéto stavby,
byť je částí obyvatelstva přijímaná negativně a zvyšování pocitu bezpečí nenapomůže. Další
možnosti ke korekci a eliminaci případných rizik z takovéto stavby vyplývajících, je včas reagovat
na signály o přípravě takové stavby, diskutovat s investory, šířeji a přísněji hodnotit prodej a
pronájem pozemků ne pro vlastní občany jako obyvatele, ale zejména pro firmy jako právnické
osoby a při zapojení do tohoto procesu i další bezpečnostní orgány města Stříbra a složky IZS, což se
jeví jako klíčové z pohledu předcházení vzniku nevhodných prodejů půdy a nemovitostí „patových
situací“, které dobrý pocit a pocit bezpečí obyvatel města Stříbra rozhodně nezvyšují.
Další možností je včas o sporných stavbách a projektech informovat veřejnost (např. formou besed) a
takto ovlivňovat veřejné mínění a ne pouze čekat až veřejné mínění zaplaví fámy a situace bude
obtížnou až nezvladatelnou.
Z dotazníkového šetření vyplývá:
 80% dotazovaných má pocit bezpečí horší než v loňském roce
 Nejvíce byla označena za nebezpečnou lokalita středu města
 Občané se nejvíce obávají uživatelů omamných a psychotropních látek
 Občané si dle zjištění přejí co nejmenší přísun agenturních pracovníků
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II. Analýza sociálně – demografická
1. Vývoj nezaměstnanosti v ORP Stříbro v letech 2015, 2016
Rok

Počet obyvatel

Počet uchazečů

2015

7638

706

2016

7619

581

(zdroj Úřad práce Stříbro)

2. Dávky státní sociální podpory – Úřad práce Stříbro
Rok

Rodičovský

Přídavek na

Příspěvek na

Porodné

příspěvek

dítě

bydlení

2015

438

477

201

4

2016

437

482

195

3

(zdroj Úřad práce Stříbro)

3. Dávky pěstounské péče – Úřad práce Stříbro
Rok

Odměna pěstouna

Příspěvek při

Příspěvek na

převzetí dítěte

úhradu potřeb
dítěte

2015

23

23

34

2016

23

5

34

(zdroj Úřad práce Stříbro)

4. Dávky hmotné nouze – Úřad práce Stříbro
Rok

Příspěvek na živobytí

Doplatek na bydlení

2015

175

54

2016

158

31

(zdroj Úřad práce Stříbro)

5. Dávky osobám se zdravotním postižením – Úřad práce Stříbro
Rok

Příspěvek na péči

Příspěvek na mobilitu

2015

455

381

2016

455

381

(zdroj Úřad práce Stříbro)
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Dávka SSP přídavek na dítě vychází ze zpětných příjmů tj. rok 2015 (od ledna z příjmů za rok 2013
a od října z příjmů za rok 2014). Rok 2016 vychází z příjmů ( od ledna z příjmů za rok 2014 a od
října z příjmů na rok 2015) nedochází zatím ke snížení počtu žádostí u této dávky z důvodu, že nárůst
zaměstnanosti vznikl až v roce 2016. Toto by se mělo projevit až od října 2017, kde se bude dokládat
zřejmě příjmově silnější rok 2016.
U dávek hmotné nouze (HN) se již projevil rok 2016 vzhledem k počtu nových pracovních míst jako
rok příjmově silnější. U dávek HN se dokládají příjmy z předešlého měsíce. Proto došlo ke snížení
počtu dávek HN.
Všechny shora uvedené údaje jsou za celé spádové území Úřadu práce (ÚP) ČR Kontaktního
Pracoviště (KoP) Stříbro. Bohužel tento systém neumí setřídit data pro konkrétní lokality.
V rámci nárůstu pracovních pozic úřad práce zintenzívnil spolupráci mezi útvary zaměstnanosti a
NSD, zaměřené na společné klienty – uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, kteří jsou současně
příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi (HN). Konkrétně zde věnují zvýšenou pozornost a péči těmto
cílovým skupinám společné klientely:
- Mladí do 25 let

- Muži od 25 let do 45 let

- Ženy od 25 do 45 let

V praxi jsou na všech KoP uchazeči s nízkou nebo nevhodnou kvalifikací zařazováni do
rekvalifikačních kurzů nebo jsou motivováni k doplnění kvalifikace dalším studiem. K jejich
uplatnění jsou využívaná i SÚPM ( společensky účelná pracovní místa).
Uchazeče o zaměstnání zařazujeme i na různé projekty, např. ,,Vyšší vzdělání – můj cíl“, ,,
Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“. O zaměstnanecké rekvalifikace není zájem,
zaměstnavatelé upřednostňují přijetí uchazeče o zaměstnání (UoZ) až po absolvování
rekvalifikačního kurzu.
Uplatnění OZP na volném trhu práce se odvíjí od stupně postižení a druhu zdravotního
omezení. Motivování OZP se uplatní na volném trhu práce. Z našich zkušeností ale obecný
předpoklad motivace u dlouhodobě evidovaných UoZ se zdravotním postižením nemůžeme
potvrdit. Naopak obavy o ztrátu jistoty v podobě přiznané invalidity a výplaty důchodu je jejich
motivace k řešení své situace velmi nízká.
V celém kraji je vybraným klientům, pobírajícím dávky hmotné nouze zintenzivněno
zprostředkování zaměstnání. Probíhá úzká spolupráce s NSD (nepojistné sociální dávky) při
výběru klientů a při řešení jejich osobní situace. Realizují se poradenské dny, je navázána
spolupráce se sociálními pracovníky městských úřadů k řešení osobní situace UoZ , případně
řešení situace celé rodiny. 2
2

Bc. Daniela Pleskačová, Vedoucí KoP Stříbro
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Rozhodující informace ze sociálního odboru města Stříbra:
- 2015 – 46 žádostí o byt (přiděleno 10 bytů)
- 2016- 45 žádostí o byt (přiděleno 14 bytů)
-

Sociálně patologické jevy, se kterými se zaměstnanci nejčastěji potýkají  alkoholismus,
drogová závislost, rasismus

-

drobné krádeže dětí a mladistvých, mírné procento záškoláctví  zaměření činnosti orgánu
sociální péče – orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně vyloučené lokality a nebezpečné lokality
Ve městě nejsou sociálně vyloučené lokality. Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a
páchání přestupků vyhodnotila Policie ČR, městská policie a orgány města lokality, v nichž k
této činnosti nejvíce dochází a které jsou intenzivně sledovány jako místa hrozby sociálního
vyloučení.
Ve Stříbře je mnoho míst, kde je pocit bezpečí na nule. Jsou to lokality, kde se nacházejí
ubytovny či městské byty pro sociálně slabé a znevýhodněné občany. Jak jsme si již představili
v protiprávní části, tak je viditelný nárůst přestupků proti občanskému soužití. Tyto spory se
nejvíce dějí právě na ubytovnách, ubytovacích zařízení nebo v privátních bytech. V poslední
době můžeme zaznamenat velký nárůst nových spoluobčanů. Jsou to velmi často cizinci, kteří
zde žijí kvůli práci. Jde zejména o příslušníky Rumunska, Bulharska a Slovenska. Zdejší
obyvatelé pociťují veliký strach v lokalitách, kde se ubytovny nachází. Někteří občané za
současnou situaci dávají vinu městu Stříbro (potažmo jeho vedení). Město Stříbro se těmto
nařčením snaží bránit argumentací, že provoz soukromých zařízeních nemůže prakticky ani
legislativně (přijetím vlastní obecně-závazné vyhlášky či nařízení obce) nikterak ovlivnit.
Příčinou téhle problematiky je paradoxně velmi nízká nezaměstnanost, a to z důvodu nekončícího
růstu velkovýroben ve dvou hlavních oblastech. První oblastí vzdálenou od Stříbra 5 km je
Ostrov u Stříbra, kde je téměř desítka firem, které nemají dostatek pracovníků, a proto nabízejí
volná místa cizincům. Druhou oblastí je asi 20 km vzdálená průmyslová zóna „nová hospoda“.
Obávanými prostory ve městě Stříbře mohou být okolí mlékárenského rybníka, kde se údajně
schází drogově závislí uživatelé. Dalším místem je okolí ubytovny Modena, které se nachází
v prostoru bývalých kasáren. Zde údajně také dochází k provizornímu ubytování bezdomovců.
Právě pro tato zjištění se Jižní předměstí a hlavně ulice Tovární (včetně pohledu teritoriální
analýzy - viz mapku) jeví jako nejvíce rizikovou částí města nyní i do blízké budoucnosti, a to
nejen z důvodu že se zde nacházejí ubytovny, kde žijí pouze cizinci. Na ubytovny pravidelně
docházejí úřední zaměstnanci, pracovníci organizace Člověk v Tísni a pracovníci organizace
Kotec. Jistě právě sem do této části města, by mělo směřovat další rozšíření kamer i veřejného
osvětlení.
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1) KOTEC, O.P.S
-

Na Stříbrsku působíme pouze v rámci terénního programu pro uživatele návykových látek

-

Cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek i nitrožilní uživatelé

-

Služby TP se poskytují podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.)

-

Pracujeme na principech Harm reduction (minimalizace zdravotních a sociálních rizik
spojených s užíváním drog)

-

Další princip Public Healt (ochrany veřejnosti před dopady užívání drog)

-

Uživatelům drog poskytujeme výměnný injekční program, základní zdravotní ošetření,
zprostředkování léčby, pomoc při řešení hledání zaměstnání či bydlení, potravinový servis,
zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb, testování na infekční nemoci
(hepatitidu typu C a B, HIV, Syfilis)

-

Služby pro veřejnost jako sběr použitých stříkaček, poradenství pro rodiny či blízké uživatelů
drog.

-

Cílem je tedy snižování zdravotních a sociálních rizik působených užíváním drog u osob,
kteří nejsou motivováni, aby užívání zanechali.

-

Dalším cílem je udržet nízký výskyt šíření HIV/AIDS, snížit výskyt hepatitidy B,C

-

Předcházet kriminalitě a motivovat klienty ke kontaktu s návaznými službami.

V roce 2015 Stříbro:
- 17 klientů uživatelů drog, 13 mužů, 4 ženy
-

13 klientů využívá výměnného injekčního programu

-

Ostatní uživatelé jsou uživatelé pervitinu nebo alkoholici

-

V roce 2015 bylo vyměněno 2117 ks injekčních stříkaček

-

Bezdomovectví  základní potravinový servis, poskytnutý 60x

V roce 2016 Stříbro:
- 35 klientů uživatelů drog, 29 mužů a 6 žen
- 18 klientů využívání výměnný injekční program
- V roce 2016 za první polovinu 980 injekčních stříkaček
- Bezdomovectví  potravinová pomoc 3

3

David Klaus, Vedoucí pracovník Kotec,O.P.S Tachov
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2) ČLOVĚK V TÍSNI , O.P.S
a)
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (projekt SAS)
Služba je poskytována lidem v tíživých životních situacích zdarma a na základě jejich individuálních
potřeb. Pomoc směřuje k řešení problémů týkající se např. rodinných záležitostí (zejm. výživné,
určení otcovství), dluhové problematiky (zejm. orientace v závazcích a možnosti řešení), bydlení
(zejm. nalezení vhodného bydlení) a zaměstnání (zejm. nalezení zaměstnání).
b)
Projekt Na Cestě
Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské
normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpora a program
předcházení předluženosti a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich
recidivy a posílení jejich společenského začlenění.
Dluhové poradenství Pracovní a finanční poradenství je vzdělávací a poradenskou službou pro osoby, které se
dostaly do nepříznivé životní či sociální situace spojené s finančními problémy, a problémy se zaměstnáním a
v této své situaci nemají dostatek informací a komunikačních dovedností nezbytných pro její řešení vlastními
silami. Služba spočívá v poskytování informací a praktické vzdělávací podpory..

c)
Terénní programy
Služba je nabízena bez ohledu na etnické, národnostní, sociální, náboženské ani jiné příslušnosti.
Dbáme na ochranu soukromí lidí, kteří službu využívají. Služba je poskytována terénní formou
(v domácnosti klienta), součástí služby je doprovod na úřady a další instituce a zprostředkování
dalších odborných služeb. V rámci služby poskytujeme informace o právech, povinnostech a
variantách řešení ve vztahu k situaci, ve které se člověk právě nachází. Jedná se např. o informace z
oblasti sociální, právní, atp..
d)
Projekt KOMPAKT
Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí ohrožených
vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika typů aktivit. Kromě individuální práce s
mladými lidmi budou v projektu realizovány také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí
skupiny. Kromě dlouhodobě práce s cílovou skupinou budou v rámci projektu realizovány
workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci
jejich předlužení.
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e)

Projekt ODDLUŽENÍM KE SPRAVEDLNOSTI

Před lety se z byznysu s bídou stal výnosný byznys, který ročně vytvářel dluhovou zátěž v řádu
miliard Kč. Důsledkem toho, že na vymáhání byť 1 Kč bylo možné vydělávat tisíce, je vysoká míra
předluženosti a s tím spojený pokles vymahatelnosti. Pravděpodobně statisíce exekucí jsou přitom,
dle judikátů Ústavního soudu, vedeny nelegálně, ale lidé s nízkým vzděláním nedokáží využít
zákonných práv. Projekt se snaží tuto nespravedlnost změnit a dát předluženým novou šanci na
plnohodnotný život.4
Sídlo pobočky ve Stříbře: Mánesova 1522, Stříbro
Počet pracovníků: 1 terénní sociální pracovník úvazek 0,7 , 1 dluhový poradce, 1 kariérní
poradce, 1 sociální aktivizační pracovník pro rodiny s dětmi, 1 sociální poradce v trestním řízení, 1
aktivizační pracovník v sociálním výcviku
Organizace DOMUS, která na Stříbrsku v letech 2015 i 2016 působila je již nyní neaktivní.

4

Člověk v Tísni: Česká republika [online]. © 2013 Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2,
Česká republika, tel. +420 226 200 400, mail@clovekvtisni.cz Web běží v rámci bezplatného
serverhostingu společnosti CZECHIA.COM. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z:
https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/plzen/mikro/stribrsko
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III. Analýza institucionální
A) Školství a mimoškolní aktivity
• Mateřské školy
• Mateřská škola Soběslavova
-

Vedení školy pí Věra Cikánová (1+1)

-

Počet učitelek mateřské školy 11

-

Počet asistentů pedagoga mateřské školy 2

-

Počet dětí na celodenní docházku 130

-

Počet dětí na polodenní docházku 19

• Mateřská škola Pastýřská
-

Počet učitelek mateřské školy 4

-

Počet asistentů pedagoga 1

-

Počet dětí na celodenní docházku 43

-

Počet dětí na polodenní docházku 1

• Mateřská škola Palackého
-

Počet učitelek mateřské školy 4

-

Počet asistentů pedagoga 1

-

Počet dětí na celodenní docházku 47

-

Počet dětí na polodenní docházku 1 5

• Základní školy
• Základní škola Gagarinova

5

-

Vedení školy Mgr. Květoslava Špilerová (1+1)

-

Školní jídelna vedení 1

-

Počet učitelů 29

-

Počet vychovatelů 5

-

Počet administrativních pracovníků 1

-

Počet kuchařek 5

-

Počet žáků 1. Stupeň – 291

-

Počet žáků 2. Stupeň – 170

Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, ředitelka Věra Cikánová
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-

Strávníci – 312 žáků, 34 zaměstnanců, 66 cizích strávníků, 14 charita

-

Školní družinu navštěvuje 145 dětí

-

91 žáků navštěvuje školní zájmové kroužky v rámci družiny

-

Počet asistentů pedagoga 12

-

Počet správních zaměstnanců 6 6

• Základní škola Mánesova
-

Vedení školy Mgr. Václav Peteřík

-

Počet učitelů 24 a ředitel školy

-

Počet vychovatelů 3

-

Počet asistentů pedagoga 9

-

Počet kuchařek 6

-

Počet uklízeček 4+ školník

-

Psycholog 1

-

Počet žáků 1. Stupeň – 244

-

Počet žáků 2. Stupeň – 104

-

Pěvecký sbor navštěvuje 15 dětí

-

Keramický kroužek navštěvuje 7 dětí 7

•

Základní škola Revoluční

-

Ředitel školy Mgr. Milan Sosík

-

5 pedagogů, 1 asistent pedagoga

-

V roce 2015 42 žáků, v roce 2016 41 žáků

-

více než polovina žáků dojíždí z okolních vesnic

-

školní jídelnu nemají, docházejí na střední odbornou školu



Střední školy



Střední odborná škola Stříbro
-

Ředitelka školy Mgr. Jarmila Kánská

-

Zástupce ředitelky – Mgr. Jiří Bohuslav, Mgr. David Junek

-

Nepedagogických pracovníků 14

-

Počet pedagogů 22

-

Počet vychovatelů 2

-

Počet žáků
 Agropodnikání 53

6
7

Základní škola Gagarinova 1039, příspěvková organizace
Základní škola Mánesova 485, Stříbro, příspěvková organizace
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 Veřejná správa 69
 Přírodovědné lyceum 47
-

Počet strávníků školní jídelny 220

-

Počet ubytovaných studentů na intru školy 31

-

Mezi hlavní mimoškolní aktivity lze zařadit autoškolu, zemědělskou činnost na školním
hospodářství, ubytování na intru, pronájem školní jídelny na oslavy a jiné akce, pořádání
kulturních akcí a plesů, pronájem tělocvičny 8


Gymnázium Stříbro

-

Ředitel školy Mgr. Milan Deredimos

-

Zástupkyně ředitele Ing. Věra Šedivá

-

Počet učitelů 28

-

Počet vychovatelů 0

-

Počet žáků
 Gymnázium 239 žáků
 Obchodní akademie 89

-

Počet strávníků ve školní jídelně 296

-

Mezi hlavní mimoškolní aktivity školy lze zařadit autoškolu, centrum sportu, Malí debrujáři,
přírodovědné kroužky, přípravné kurzy k příjmacím zkouškám9
 Dům dětí a mládeže
-

Pracovní doba 7:00 – 21:30

-

6 interních zaměstnanců

-

30 externích zaměstnanců

-

Počet dětí přihlášených na aktivity 2015- 604, 2016 – 657 dětí

-

Počet dospělých přihlášených 2015 – 111, 2016- 117 dětí

-

Zájmové kroužky
 Sportovní, pohybové, taneční – 67
 Technické – 2
 Umělecké – 14
 Přírodovědné- 7
 Ostatní – 2

-

Dále je možno navštěvovat aktivity spolku Tj Baník Stříbro, výuku a aktivity
v Základní umělecké škole

8
9

Střední odborná škola, Benešova 508, Stříbro
Gymnázium a obchodní akademie Stříbro
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B) Zdravotnictví a sociální služby
•

Zdravotnictví

•

ZZS Výjezdová základna Stříbro Forstova 1595

•

-

Počet lékařů 5

-

Počet zdravotních sester 5

-

Počet řidičů záchranné služby 5

-

Pomocný personál 1

-

Vybavení : VW Transporter, VW Transporter záložní, Nisan Patrol 10

Zařízení Poliklinika Stříbro
-

Počet zaměstnanců 2

-

Počet lékařů sídlících na poliklinice 23

-

Počet zdravotních sester se neeviduje

-

Sanitáři- smluvní partner SANITA J3, s.r.o – 4 zaměstnanci

-

Jedno vozidlo Citroen NEMO

•

Sociální služby

•

Sociální odbor Města Stříbra ( část institucionální)
-

Sociální kurátoři – 1 pracovnice 0,3 úvazku – kurátor pro dospělé

-

2 pracovnice OSPOD , 1,5 úvazku děti a mladistvé

-

Sociální asistent 0

-

Romský poradce – v rámci sociální práce v úvazku sociálního pracovníka (0,1) ,
činnosti nejsou členěny na majoritu a minoritu

•

Pečovatelská služba  celkem 155 aktivních uživatelů služby

Úřad práce – pobočka Stříbro
-

Dávky státní sociální podpory (Rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, Příspěvek
na bydlení, Porodné)

-

Dávky pěstounské péče (Odměna pěstouna, Příspěvek při převzetí dítěte,
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte)

-

Dávky hmotné nouze (Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení)

-

Dávky osobám se zdravotním postižením (Příspěvek na péči, Příspěvek na
mobilitu)

10

-

Zajištění zaměstnání, pomoc při další rekvalifikaci či vzdělávání

-

Vedoucí úřadu práce  Bc. Daniela Pleskačová

ZZS Výjezdová základna město Stříbro
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Farní charita město Stříbro

•

-

Zajištění provozu Domova pro seniory svatého Jana Pavla II.

-

Zapůjčení kompenzačních pomůcek pečujícím rodinám dle aktuálních potřeb
klientů a možnosti organizace

-

Provozování charitního šatníku, sběr a odvoz přebytečných oděvů

-

Místní koordinace a aktivní účast na Tříkrálové sbírce

-

Členky FCH Stříbro se pravidelně podílejí na akcích pořádaných farností
(úklid kostela, poutě, výstava jesliček a další)

C) Ubytovny a ubytovací zařízení (zmapované na území města Stříbra)
Ubytovny
Název zařízení

Adresa

Kontakt

Určená pro:

Poznámka

Ubytovna

Třída 5. Května

Miroslav Ploc

Agenturní

Kapacita 85 lůžek,

Modena

1591, Stříbro

+420 724 877 245

pracovníci

1-3 lůžkové pokoje

Ubytovna na

Tovární 526

+420 775 151 557

Agenturní

Kapacita 45 lůžek,

Nádraží

Stříbro

KOMODITATION

pracovníci

2-4 lůžkové pokoje

3-5 lůžkové pokoje

a.s
Ubytovna pod

Boženy

+420 721 191 392

Agenturní

Kostelní

Němcové 126,

Marcela

pracovníci, stále

Stříbro

Kvasničková

plná kapacita

Ubytovna u

Plzeňská 1492,

Jaromír Hesoun

Možnost ubytování

Branky

Stříbro

i rodin s dětmi,
agenturní
pracovníci

Ubytovna TJ

Palackého 1269,

+420 606 845 310

Kompetence

48 lůžek, 3-5

Baník

Stříbro

Tj Baník Stříbro

předány agentuře

lůžkové pokoje

Ubytovna

Západní

Vladislava

Pouze agenturní

40 lůžek, 2-4

Pohoda

předměstí 1143,

Zemanová

pracovníci.

lůžkové pokoje

Stříbro
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Bytové domy – lokalita : Jižní předměstí
Název

Adresa

Kontakt

Určené pro

Poznámka

Bytový dům Hrad

Benešova 150,

Petr Hrad

Pronájem bytů pro

Byty 1+1, 2+1

Stříbro

+420 724 106 965

občany města

Bytový dům

Plzeňská 342,

Jiří Němec

Pronájem prostorů

Nebyla možnost

Plzeňská ,,Lojda“

Stříbro

pro pracovníky

zmapovat bližší

agentur

informace

Pronájem bytů

Bytový dům funguje

rodinám s dětmi nebo

dlouhodobě formou

dospělých jedinců

pronájmů

Pronájem bytů pro

Objekt hospody

občany města i

přestavěn na byty a

agenturní pracovníky.

pokoje.

Dlouhodobě

7 bytových jednotek

Bytový dům

Tovární 503,

Tovární

Stříbro

Bytový dům

Nádražní 436,

,,Hospoda u

Stříbro

Dobroslav Beroun

Jiří Petřina

Petřiny“
Bytový dům pod

Nádražní 532,

nádražím

Stříbro

Jiří Petřina

pronajaté byty. Plná
kapacita.

Bytové domy – lokalita : Centrum města Stříbra
Název

Adresa

Kontakt

Určené pro

Poznámka

Bytový dům

Mánesova 563,

Lebl, Valenta

Běžné pronájmy bytů.

Více informaci není

Mánesova

Stříbro

Dlouhodobé.

zmapováno.

Bytový dům Hrad

Mánesova 402,

Pronájmy bytů a

Více informací není

pokojů. Jak pro

zmapováno. Objekt

občany, rodiny i pro

funguje již

pracovníky.

dlouhodobě.

Dlouhodobé pronájmy

Plná kapacita.

Petr Hrad

Stříbro

Penzion u Radnice

Masarykovo

Jan Lešák

bytů a pokojů pro

nám.61, Stříbro

občany, ale i agenturní
pracovníky.

Bytový dům

Husova 142,

Husova

Stříbro

-

Pronájmy nově

Jednotky bytů 1+1,

zrekonstruovaných

2+1, 1+kk, 3+1.

bytů.

Vhodné i pro rodiny
s dětmi.

Bytový dům

Tylova 11, Stříbro

Milan Černoch

Beseda

Dlouhodobé pronájmy

Jednotky bytů 1+1,

bytů.

1+1, 3+1 . Vhodné i
pro rodiny s dětmi.

Bytový dům Pošta

Boženy Němcové
129, Stříbro

Sanita J 3, v.o.s.,
Mánesova 177,
34901 Stříbro
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Byty vhodné i pro

dlouhodobě.

rodiny s dětmi.
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Ostatní bytové domy
Název

Adresa

Kontakt

Určené pro

Poznámka

Bytový dům

Masarykovo

David Holeček

Běžné pronájmy pro

Zatím není

Evropa

Náměstí 3,

Hedrik Erich

občany i pracovní

v provozu.

agentury.

Rekonstrukce se

Stříbro

dokončuje.

Bytový dům

Revoluční 1011,

Hedrik Erich,

Plánováno na

Zatím pokračuje

,,Počítačka“

Stříbro

Holeček David

dlouhodobé luxusní

stavba a rekonstrukce

bydlení.

objektu a okolí.

Bytový dům u

Palackého 855,

OSOH, a.s.,

Byty kde žijí sociálně

Tento objekt a jeho

Osony

Stříbro

Slovanská alej

slabší občané. Byty

okolí lze považovat

neodpovídají normám

za sociálně

a ceně za kterou jsou

vyloučenou lokalitu.

1861/32,
Východní

pronajímány.

Předměstí, 32600
Plzeň

Hotely, penziony a možnosti krátkodobého ubytování
Název

Adresa

Kontakt

Kapacita

Hotel Alexander

Masarykovo

alexander@hotel.cz 18 pokojů různých

Cena
Od 1600 Kč / noc

velikostí

náměstí 13,
Stříbro
Hotel u Branky

Plzeňská 420,

+420 374 622 526

Kapacita 30 osob

Od 945 Kč / noc

+420 222 539 539

11 pokojů různých

Od 1208 Kč/noc

349 01 Stříbro
Penzion Excellent Žižkova 87,

typů

Stříbro
Penzion Q

Benešova 482,

+420 724 932 011

Benešova 203,

Od 1000 Kč/ noc

typů

Stříbro 34901
Penzion Avena

15 pokojů různých

+420 374 623 833

6 pokojů

Od 600 Kč/noc

+420 608 916 303

Kapacita 19 osob

Od 1200 Kč /noc

349 01 Stříbro
Penzion Štybar

Plzeňská 32,
349 01 Stříbro
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Lze predikovat situaci, že existují i další bytové domy, na seznamu neuvedené, což v případě že
takový dům existuje, je dáno jednak datem vzniku analýzy, jednak charakterem
specifikovaného ubytování v těchto domech, ale také informacemi, které se podařilo autorovi
této analýzy v terénu získat. Pokud tedy došlo u nějakého objektu k pochybnosti do jakého
sektoru jej začlenit, případně kdo je majitelem, či zda opravdu slouží jako bytový dům, tak
poté pro zajištění relevantnosti dat nebyl autorem (pro jistotu) do tohoto seznamu uveden.
Pro přesnější informace týkající se úplně všech zařízeních, které slouží k bydlení, navrhuje
autor analýzy vypracovat samostatnou tzv. ,, Bytovou analýzu“, která se zabývala do hloubky
všemi aspekty bydlení ve Stříbře, jako jeden z dokumentů, který autor doporučuje nechat
vytvořit kompetentní osobou. Všechny objekty jmenované v jedné ze tří tabulek jsou nyní už
občanům známé. Tyto bytové domy jsou převážně dlouhodobé nebo se v poslední době změnili
z Ubytovny na Bytový dům. Na teritoriální mapu se povedlo zakreslit alespoň zmapované
jednotky a je možno poukázat na rozptyl po celém městě, což pro potřeby posouzení sociálních
dopadů vzniku sociálně vyloučených lokalit a rizik kriminogenního faktoru soustředění nízkopříjmových skupin do ubytovacích lokalit pro potřeby této analýzy plně postačuje.

Z toho vyplývá:
 Většina objektů se nachází v centru města a v jižní části města Stříbra
 Většina ubytoven již předala pravomoc agentuře, aby ubytovnu sama spravovala
 Možnost ubytování pro rodiny, které se ocitnou ve špatné životní situaci je velice nízká
 Bytové domy i byty jsou předávány též agenturám
 Velké množství majitelů vlastní pouze jeden byt, který také poskytnou agentuře z finančního
hlediska
 Vedoucí agentur stále shánějí nové bytové prostory pro své zaměstnance
Doporučení :
 V této situaci není od věci přemýšlet o dalším bezpečnostním projektu, který by mohl
směřovat k eliminaci snížení významných rizik
 Doporučeno připravit Projekty Asistent pedagoga a Domovník
 Doporučeno rozšíření kamerového a dohledového systému města Stříbra
 Doporučena větší intenzita pochůzek pro strážníky Městské policie a policisty Policie ČR
 Doporučeno řešit bytovou politiku (nechat zpracovat bytovou analýzu sociálního bydlení)
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TERITORIÁLNÍ MAPKA UBYTOVACÍCH KAPACIT

ČERVENÝ KROUŽEK – UBYTOVNA
ČERNÝ KROUŽEK – BYTOVÝ DŮM
MODRÝ KROUŽEK – KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ, HOTEL, PENZION
32
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D) Sport a kultura jako volnočasové aktivity
• HC Buldoci Stříbro
-

A tým, B tým, A tým hokejbal, Mladší dorost, Mladší žáci, Přípravka

-

Předseda klubu a trenér A týmu – Pavel Bobr

-

Právní forma: zapsaný spolek

• TJ Baník Stříbro
-

Oddíly TJ (Atletika, Basketbal, Florbal, Fotbal, Kulturistika, Kuželky, Nohejbal,
Tenis, Volejbal, Squash, Rekreační sport)

-

Předseda Ing. Miroslav Klauber

• Sportovní střelecký policejní klub Stříbro
-

Předseda klubu Ing. Antonín Osmik

-

Správce střelnice Vladimír Žůrek

• Sdružení vytrvalců Stříbro
-

Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s., je dobrovolné, nepolitické občanské sdružení
amatérských rekreačních sportovců, kteří ve vlastním zájmu provozují sportovní,
rekreační a soutěžní činnost v různých sportovních odvětvích dle svého zaměření.

-

Předseda sdružení Vladimír Tolar

• Klub zápasu Stříbro
-

Zápas ve Stříbře má dlouhou tradici. V 60. letech minulého století zde byl
vojenský oddíl Dukla Stříbro, který položil základ současného klubu. Po zrušení
stříbrské Dukly převzal v 70. letech zápasníky Baník Stříbro

-

Pověřená osoba Tomáš Adam

• Automotoklub Stříbro
-

Předseda Miroslav Vraný
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Závěr
V závěru jako autorka této bezpečnostní analýzy děkuji všem, kteří se na zrodu této analýzy
podíleli vypracováním a zasláním písemných podkladů. Veškeré písemné podklady se
zdrojovými daty byly zaslány včas a v dostatečné míře.
Z bezpečnostní analýzy jednoznačně vyplynul závěr, že i přes nárůst příjmu agenturních
pracovníků do našeho města se index kriminality drží na stejné úrovni jako v letech minulých
a v některých částech dochází i k jeho poklesu. Přikláním se tedy k závěru, že u zde trvale
hlášených a žijících občanů došlo k poklesu páchání přestupků, trestných činů i zločinů.
Bohužel příliv tzv. agenturních zaměstnanců zapříčinil „fiktivní regresi“, dalším nárůstem
těchto protiprávních chování a tím i tzv. vyrovnaný index. Radostnou zprávou určitě je, že
index klesl v některých přestupcích a trestných činech o celou polovinu páchaných činů. Lze
to přičíst nízké nezaměstnanosti, výborné práci místního Policejního oddělení Stříbro a
Městské policie Stříbro. Velkou a pozitivní roli v procesu prevence kriminality a podpoře
odhalování a objasňování přestupků i trestných činů sehrálo vybudování účinného Městského
kamerového dohledového systému (MKDS) včetně obsazení pozice jeho operátora. Rozvoj
tohoto systému je jistě dalším přínosem ke zkvalitnění bezpečnosti a života ve městě Stříbře,
k čemuž určitě přispívají i další subjekty, které mohou ovlivnit činnost a život občanů, m.j.
pracovnice jak z Úřadu práce, Městského úřadu ve Stříbře, včetně neziskových organizací
Kotec a Člověk v Tísni.
Město Stříbro se může pyšnit projektem Bezpečnostní dobrovolník, který zde už druhým
rokem působí a spolupracuje se složkami IZS na různých bezpečnostních akcích.
Z hlediska sociálně demografické části této analýzy chci zmínit efektivní spolupráci Úřadu
práce a zaměstnanců Města Stříbra. Podklady poskytnuté sociálním odborem Městského
úřadu ve Stříbře udávají, že z žádostí o městský byt bylo vyhověno pouze čtvrtině. Bydlení je
problematika, která se řeší po celé republice. Město se ovšem k této problematice nestaví
zády a městskými a sociálními byty i problematikou se dlouhodobě zabývá.
Z institucionální části této analýzy je dle mého názoru velmi příjemné zjištění plánované
výstavby nové mateřské školky v okolí ulice Prokopa Holého.
V oblasti prevence kriminality, vzhledem k jejímu celostátnímu pojetí a dílčím výstupům
z této analýzy, je zřejmá potřeba realizace dalších bezpečnostních projektů.
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Vzhledem k již zcela vyčerpaným personálním kapacitám města Stříbra a jeho servisních
organizací, pak navrhuji vytvoření nové samostatné (zaměstnanecké) pracovní pozice
„preventista kriminality – koordinátor“ se zaměřením do oblasti sociální sféry a bezpečnosti.
S působností této osoby v rámci projektů Ministerstva vnitra České republiky k prevenci a
dobrovolnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, i dalších právnických osob (Plzeňský
kraj – bezpečný kraj); dále k začleňování sociálně vyloučených osob do pracovního procesu a
zabývajícího se i se specifiky drogové problematiky a problému etnických menšin); včetně
získávání neinvestičních dotací ve prospěch města Stříbra a realizací dílčích projektů. Jako
pozice pro zařazení se po zhodnocení všech aspektů a dopadů činnosti takovéhoto
zaměstnance jeví nejvhodnější zařazení jako občana do organizační struktury Městské policie
Stříbro (MP).
Toto personální opatření by mělo v blízké i vzdálené budoucnosti zajistit plnou podporu
činností jak MP, tak i Sociálního odboru Městského úřadu ve Stříbře.
Zcela nepochybně, je však základem zajištění veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku ve
městě Stříbře právě „moc výkonná“, reprezentovaná složkou města Stříbra v podobě „MP“.
Toto zajištění však v praxi nenastane bez vytvoření základních předpokladů pro kvalitní a
pokud možno bezproblémový výkon služby MP.
Základní předpoklady lze snadno vyspecifikovat a tyto budou spočívat nejen v oblasti fyzické
a odborné přípravy strážníků, ale zejména v zajištění služebny MP s dostatečnou kapacitou a
vybavením určeným jak pro výkon služby MP, tak i pro přípravu strážníků MP na tento
výkon; dále v zajištění prostor pro uložení dalšího materiálu MP (včetně technických
prostředků a vozového parku) i zkvalitňováním stávající výstroje strážníků MP v návaznosti
na nově se objevující fenomény dnešní doby. Věřím, že se tato investice v dalších letech
zúročí a bude vhodnou bezpečnostní reakcí jak na změny, které již ve městě Stříbře nastaly,
tak i na změny, u nichž lze důvodně očekávat, že brzy nastanou.
Rozhodnutí o zajištění podmínek pro výkon služby MP je plně v rukou Zastupitelstva a Rady
města Stříbra. Přeji tedy zastupitelům města Stříbra s mandáty jeho občanů hodně štěstí při
volbě té nejlepší cesty dalšího působení MP v našem městě a nám občanům stále lepší a větší
pocit bezpečí.

Ve Stříbře 15. května 2017
Jitka Zaoralová, DiS
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