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Protiprávní jednání (přečiny, zločiny, přestupky)
Bezpečnost na území města Stříbra a jeho okolí často nevnímají místní občané ani
autority jako zásadní téma soužití. S tímto problémem korespondují i data
z dostupných statistik. Níže uvedená data týkající se trestné činnosti a přestupků jsou
čerpána z materiálů obvodního oddělení Stříbro, Policie ČR. Dále uvedená data byla
poskytnuta ministerstvem vnitra, jelikož tyto informace nejsou interní záležitostí. Další
data týkající se sociálně-demografické části na tvorbu bezpečnostní analýzy by měl
poskytnout sociální odbor města. Z uvedených dat vyplývá to, že bezpečnostní
situace není zcela stabilní. V porovnání dvou let 2013, 2014. Zanalyzovaná data
uvádí velký pokles určitých přestupků. Nárůst přestupků a trestných činů je
minimální. Výkyv v roce 2013 se týkal zejména majetkové trestné činnosti a
přestupků tykajících se majetkové činnosti. Výkyv v tomto roce nemá žádné speciální
indicie. V posledním sledovaném období (2014) je registrováno výrazné snížení
přestupků majetkové trestné činnosti.

Druhy použitých analýz
a) protiprávní (přečiny, zločiny, přestupky)= vývojové trendy trestné činnosti
(analýza kriminality) a přestupků
b) sociálně-demografická (vybrané ukazatele, které souvisí s vývojem
kriminálně rizikových jevů = nezaměstnanost, sociální dávky odrážející míru
chudoby)
c) institucionální (subjekty, které působí preventivně a ovlivňují úroveň
veřejného pořádku a bezpečnosti)

a) Protiprávní analýza
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Vývoj počtu trestných činů ve Stříbře v letech 2013-2014
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Vývoj počtu trestných činů zjištěných na území města Stříbro v letech 2013-2014,
meziroční srovnání a index na 10 000 obyvatel, včetně změny v indexu.
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ORP) x 10 000
-rok 2013 – 7554 obyvatel
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Vývoj počtu přestupků zjištěných na území města Stříbra v letech 2013-2014,
meziroční srovnání a index na 10 000 obyvatel, včetně změny v indexu.
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Při analýze zaměřenou pouze na hodnocení určitých druhů přestupků a trestné
činnosti, musíme brát v potaz to, že bezpečnostní analýzu jsem zpracovávala sama a
jakožto začátečník v oboru prevence kriminality nemohu zaručit, že všechna
specifika budou správná a výstižná. Všechny, zkušenosti, názory a fakta jsem měla
možnost zažít dva roky, které jsem vyplnila tím, že jsem měla odbornou praxi u
Městské policie Stříbro, kde jsme každodenně řešili různé přestupky.Díky praxi, jsem
si mohla monitorovat terén města a udělat si vlastní názor na místa , kde bezpečnost
není taková, jaká by měla být.Pokusím se tedy rozdělit poklesy a nárůsty indexů.
V roce 2014 došlo v oblasti trestné činnosti k dostatečnému poklesu majetkové
činnosti.Přikláním se k tomu,že za pokles indexu oproti roku 2013 přispěla výborná
práce obvodu Policie ČR. Znám pracovníky obvodu a jak za sebe tak za obyvatele
města Stříbra mohu říci, že názor obyvatel na výkon práce obvodu je výborný.Lidé
mají z policistů autoritu i respekt a to i přes to, že na obvodě ve Stříbře je značný
počet žen a věkově mladších policistů. Ostatní nárůst trestné činnosti je
zanedbatelný. Dle statistik ministerstva vnitra vyplívá, že město Stříbro nevybočuje
z kriminalistické amplitudy. Na počet obyvatel, je index více než uspokojivý.
Z důvodu toho, že nejsem ve svém oboru profesionál mi nemohli být vystavěna data
o obětech a pachatelích trestných činů. Je to interní tajemství, které chrání obě
strany. Analýza na těchto datech naštěstí nestojí.Pokud bude spolupráce PČR s MP
a Městem fungovat i další roky, můžeme se těšit na další poklesy indexů a tím i na
minimální kriminalitu v našem městě.
U analýzy nápadu, prověřování a řešení u přestupků, mohu provést podrobnější
analýzy z dostupných dat, jelikož přestupky řeší ve většině případů Městská policie.
Při srovnání roku 2013 a 2014, zjišťujeme opakovaný pokles majetkové trestné
činnosti o celých 89 případů. Pokud se na to podívám z lidského hlediska a ne
z hlediska čísel, je patrno hned několik důvodů jejího poklesu.
Historických souvislostí víme že v roce 2009 nezaměstnanost ve Stříbře na
Tachovsku překročila již 25 procent. Situace byla hrozivá. O celý případ se začal
zajímat i evropský komisař pro sociální věci a zaměstnanost Vladimír Špidla, který
navštívil Plzeňský kraj. Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová tak mohla
blíže seznámit komisaře Špidlu se situací v této oblasti, především pak s rostoucí
nezaměstnaností. Na programu jednání bylo i hodnocení možností Plzeňského kraje
v souvislosti s využitím globalizačního fondu EU. Ten nabídl možnosti, jak pomoci
lidem bez zaměstnání.
Hlavním důvodem nárůstu nezaměstnanosti bylo zavření firemní poboček Alcoa
Fujikura Czech a propuštění 613 lidí,tedy 85% zaměstnanců. 1000 lidí už odešlo na
začátku roku, kvůli tomu,že nebyly žádné zakázky.
Vlivem nezaměstnanosti jako primárního podnětu, dochází vždy k průbodnm jevům
m.j. nárůstu majetkové trestné činnosti či přestupků. Je to způsob přizpůsobení se
obyvatelstva snižování životní úrovně anebo jednoduché řešení finanční krize
zejména v sociálně slabých či vyloučených rodinách.
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V následujících letech začala pomalu růst průmyslová zóna 5 km za Stříbrem a to
Ostrov u Stříbra. Díky velkému nárůstu jak českých tak rakouských či německých
firem , dostalo obrovské procento lidí opět práci. Mluvíme už nyní o desítkách
továren. Některé už jsou zcela zrealizované a mají plnou pracovní kapacitu,jiné jsou
rozestavěné a budou další stovky a stovky míst nabízet. Dále mohu zmínit další
průmyslovou zónu a to je Nová hospoda, kam také velké procento lidí dojíždí za
prací , opět je tam několik továren které lidem nabízí jistotu.
Na konci roku 2014 byla dokončena výstavba nové rakouské továrny RSF
ELEKTRONIK Stříbro v objektu kasáren. Společnost RSF Elektronik spol. s r.o. se
zabývá výrobou kabelových systémů a přesným obráběním. Zaměstnává stovky lidí.
Nyní je úřad práce plný pracovních nabídek a díky nárůstu továren můžeme
říci, že nezaměstnanost je v roce 2015 minimální. Kdo práci chce, bude a může jí
mít. Problematika ovšem vázne pokud budeme mluvit o nepřizpůsobivých občanech
,kteří i když mohou tak pracovat nepůjdou. Ovšem ,to je už zase téma na sociálně
demografickou část analýzy. Vyplívá mi z toho tedy, že pokud jsou lidé zaměstnaní,
mají pravidelný přísun financí a snižuje se majetková činnost.
Bezpečnost silničního provozu
Další druhy přestupků vybočují pouze minimálně z normy a rozdíl indexů je
minimální. Ovšem největší problematika je pokud mluvíme o dopravních přestupcích.
Až neuvěřitelné vysoká čísla přestupků i indexů na 10 000 obyvatel.Oproti roku 2013
narostlo v roce 2014 navíc 15 přestupků z dopravy ,tím usuzuji že nedošlo ke
zhoršení ani zlepšení z hlediska původně vysokého čísla. Tyto čísla mi byla
poskytnuta velitelem obvodu PČR. Zmiňuji to pro to, že je to pouze statistika Policie
ČR a nevztahují se do toho data od Městské policie. Pokud bychom sečetli i statistiku
Městské policie, vyšlo by nám opravdu vysoké číslo a do toho bychom ani
nezapočítávali výzvy, které většinou končí dohodou a přiznáním přestupku ze strany
řidiče. Problematika v oblasti města je největší s parkováním. Bohužel musím i já
jako obyvatel přiznat, že značení na náměstí je špatné. Při každém vjezdu do
městské části je značka,která znamená,že je zákaz parkování mimo míst
vyhrazených pro parkování. Většina lidí, si značky ani nevšimnou a pak dochází
k problému. Pokud by značka byla ještě na alespoň třech místech v městské části,
domnívám se,že by tím problematika značně vymizela. Na obranu města ale musím
říci, že v Mánesově ulici je obrovské parkoviště ,na kterém místo najdete vždy. Ale
tady už zase řešíme lenost občanů dojít si 50 m navíc. Další problematický úsek je
Benešova ulice, protože obchody mají stálé a pravidelné zásobování. Město ovšem
udělalo vyhlášku na určitý čas od kdy do kdy může být zásobování. Problém je v tom
,že je to pěší zóna, je to velmi úzká silnice a pokud se maminky vyhýbají kamionu
s kočárky, je to velmi nebezpečné.
Pokud budeme mluvit pouze o přestupcích v dopravě , čísla jsou sice vysoké
ale parkování zatím neohrožuje nikoho na životech , což se v několika případech
v minulých letech říci nedá. Dostávám se tedy k jedné z problematik, které budu chtít
propagovat a řešit jak v mateřských, základních tak i středních školách a to formou
přednášek.Alkohol a toxikomanie spojená s řízením? ano problém této doby a
problém hlavně mladistvých.
Proto se zde přikláním k prevenci. Děti by měli vědět jak se chovat na
pozemních komunikacích, jak správně přecházet, měli by poznat základní dopravní
značky, orientovat se na křižovatkách. Starší děti by měli vědět, jak se zachovat při
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dopravní autonehodě ,jaké je správné řízení a aby věděli kdy za v času z auta
s člověkem který není přiměřený k řízení vystoupit. Středoškoláci, by měli vědět
příběhy co vše se může stát,měli by vidět videa jak to dopadá,když člověk není
připoutaný. Za prevenci beru tohle jako velice problematické téma a doufám, že budu
mít možnost a prostor s projektem přednášek začít.
Bezpečnostní situace jak v samotném Stříbře tak v celém sledovaném regionu
je dobrá. Takto ji hodnotí jak zástupci Policie ,tak představitelé obcí, zástupci
Městské policie i samotní obyvatelé. Nápad trestné činnosti je nízký. Nejsou žádné
důkazy o tom, že by se obyvatelé sociálně vyloučených lokalit podíleli větším
způsobem na nějaké trestné činnosti, což přispívá ke zcela klidné situaci v regionu.
Problémy s pravicovým extremismem zde nejsou až tak rozsáhlé. Rasismus
zde je, ale není do míry extremismu. Bezpečnost v regionu zajišťuje Policie ČR,
Městská policie Stříbro.
Asistenti prevence kriminality
K přímému zajištění bezpečnosti dětí školou povinných by mělo město zřídit
k pomoci Městské policie asistenty prevence kriminality. Tato služba by měla
operovat kolem škol, na autobusovém nádraží a na přechodech. Dále mohou
asistenti spolupracovat s výchovnou poradkyní školy a pomoci ji tímto
způsobem.Dítě, které opakované nechodí do školy ráno opět nedorazí, poradkyně
zavolá mentorovi (rozděluje asistentům práci), mentor pověří své zaměstnance a
pošle je do rodiny dítěte, zkontrolovat proč dítě opět nedorazilo do školy, jaké jsou
k tomu důvody.
Z toho vyplívá, že asistenti pomáhají i školství a šetří tím práci Městské policii.
Jejich náplní není pouze užívající návykové látky. Asistenti už pracují v uniformě
stejné jako má městská policie akorát je popis APK. Uniforma budí respekt. Jsou
vybírány dle kritérií a to těch aby měli respekt, citlivé chování k rizikovým skupinám,
skvělé jednání s lidmi, pochopení pro problematiku. Dále se jako interní povinnost
asistentů bere pomoc policii ČR. Vysvětlím princip na kterém spolupráce
funguje.Velitel obvodu ve Stříbře vybere anonymně jednoho zástupce, který bude
s asistenty spolupracovat. Ostatní zaměstnanci obvodu o tom neví. Asistenti
poskytují zástupci informace o trestných činech ,které zjistí z rizikových skupin. Aby
nebyly za donašeče , veškeré informace poskytují pouze svému zástupci který pak
s informacemi naloží dle svého uvážení.Asistenti ušetří spoustu práce jak MP tak i
PČR. Musí být zvolen jejich mentor, což je člověk který jim bude k dispozici 24 hodin
denně i o víkendech po telefonu. Každé ráno před prací se s nimi sejde, rozdělí jim
práci, určí určitá stanoviska a asistenti plní v terénu jeho úkoly.
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b) Sociálně-demografická analýza
Kvůli centralizaci agendy není v současné době možné dostat se k podrobným
statistickým údajům, které by ilustrovaly počet nezaměstnaných a výplatu dávek na
úrovni obcí. používaný informační systém dovoluje sledovat výplatu dávek státní
sociální podpory a hmotné nouze pouze z dostupných dat ministerstva.
Okres Tachov –nezaměstnanost
20048,9%
20058,2%
20068,1%
20076,7%
20086,6%
200911,8%
201012,2 %
201110,5%
20129,1%

Dle uvedených procent ze statistiky ministerstva je zřetelné to, o čem jsem mluvila
s vývojem majetkové trestné činnosti. Vidíme, že nezaměstnanost před rokem 2009
byla velice nízká, ba zanedbatelná. V roce 2009 se nezaměstnanost zvýšila o 5%,
největší krize byla v roce 2010 , ale od roku 2011 se opět snižuje z důvody nových
pracovních pozic v průmyslových zonách. Statistika není přímo pro město Stříbro, ale
pro celý okres. Není proto přesné, zda se tato problematika týkala v tomto měření i
našeho města.
K této problematice nejsou v současnosti na Městské policie Stříbro k dispozici další
relevantní data. Pro tvorbu dalších analýz ato zejména strategického charakteru
bude potřeba získat potřebné statistické, sociální potřebnsti a demografické údaje
cesto Úřadu práce ve Stříbře a Sociálního odboru při Městské úřadě ve Stříbře.
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Sociálně vyloučené lokality a další sociální rizikové faktory
Z výsledků situační analýzy, kterou dle mých informací Stříbro nemá, by se dalo
vypozorovat a vyčíst, zda ve Stříbře jsou skupiny chudých obyvatel, obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením, zda je město vymezeno etnicky a či dochází nebo
nedochází k výrazné prostorové koncentraci, jako tomu často bývá ve větších
městech.
Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé, často vysoké míře
v několika částech města Stříbra. Samotná chudoba a její průvodní jevy však
rozhodně nejsou v regionu spojené primárně s romským obyvatelstvem. I když, jsou
Romové chudobou a sociálním vyloučením ohroženi více a to vzhledem ke
strukturálním znevýhodněním a diskriminaci v řadě oblastí, ohrožena je i část
ostatních skupin obyvatel bez ohledu na jejich etnicitu. Zároveň lze i na Stříbrsku
pozorovat tendence vzniku lokalit vnímaných jako problémové. Ve většině případů se
nejedná o čistě romské lokality , ale o etnicky smíšené lokality.

c) Institucionální analýza
Posláním pečovatelské služby města Stříbra je poskytovat komplex pečovatelských
činností v přirozeném domácím prostředí, který klientům umožňuje zachovat si v
maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou
soběstačnost a oddaluje nutnost ústavního zaopatření. Poskytované služby
zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů, jsou bezpečné a odborné. Poskytují se
ve městě Stříbře, jeho místních částech, popř. v obcích v dosahu města, dle kapacit
PS.
Veřejný závazek
Sociální služba je veřejná.
Informace o službě poskytujeme.
Průběžně informujeme veřejnost o plnění námi definovaného poslání
Veřejný závazek Pečovatelské služby města Stříbra:
Posláním Pečovatelské služby (PS) je poskytování terénní sociální služby a péče o
osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého
setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti.
Cílem PS je uživatel, který:
-zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí
- má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a
zvyklosti
- udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,
- má vytvořeny podmínky pro seberealizaci
Krátkodobé cíle PS (do konce roku 2015):
- Rozvoj informovanosti o PS občanů v regionu.
- Rozvoj aktivizačních činnosti nejen v DPS, ale i pro klienty v terénu.
- Spolupráce s Klubem důchodců Stříbro
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Zásady poskytovaných služeb
-poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
-naplňování Standardů kvality sociálních služeb
-komplexnost, srozumitelnost, transparentnost poskytovaných informací o PS
-partnerský smluvní vztah PS a uživatel
-individuální přístup ke klientům a uživatelům PS, flexibilita
-spolupráce s rodinou či blízkými klienta/uživatele
-profesionalita zaměstnanců PS, lidský přístup
(Město STŘÍBRO – Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro,
www.mustribro.cz . Standardy kvality sociálních služeb)
Školství a vzdělávání
MŠ Stříbro, pracoviště Pastýřská 522
Kapacita MŠ je 44 míst a je naplněna.
Provoz MŠ - 6,00 - 16,30 hodin
MŠ Stříbro, pracoviště Palackého 548
Kapacita MŠ je 49 míst a je naplněna.
Provozně- 6,00-16,30
MŠ Stříbro, pracoviště Soběslavova 1003
Šestitřídní mateřská škola v Soběslavově ulici je pavilonová a zároveň sídlem
ředitelství MŠ.
Základní škola Stříbro, Mánesova 485
Základní škola – 18 tříd , 378 žáků
Školní jídelna – 378 žáků
Díky financím z Evropského sociálního fondu působil na škole školní psycholog v
rámci projektu VIP – Kariéra.
Od 1. 1. 2012 navazuje na předchozí projekt Rozvoj a metodická podpora
poradenských služeb (RAMPS –VIP III). Tento projekt trvá dva roky a nadále
umožňuje služby školního psychologa v rámci školního poradenského pracoviště,
nově zajišťuje metodickou podporu dalším školským poradenským zařízením (PPP,
SPC, SVP) pedagogickým centrům a střediskům výchovné péče).
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Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
Základní škola- kapacita 810 žáků
Školní jídelna- kapacita 600 jídel
Školní družina – kapacita 120 žáků
Střední odborná škola Stříbro ,Benešova 508
Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426
Dům dětí a mládeže Stříbro
Základní umělecká škola Stříbro
Lesní školka Divočina
KOTEC-působení pracovníků z Tachova z protidrogové organizace
Baník Stříbro-TJ
Díky pravidelným autobusovým a vlakovým spojům do Plzně a jiných větších měst je
možnost dojíždět na střední a vysoké školy, do vzdělávacích institutů, či za prací a
kulturou.

Závěr:
Identifikace problémů a /nebo rizik, které je nutné řešit (dle uvedených statistik z
bezpečnostní analýzy.
SILNÉ STRÁNKY
1. Týmová práce a vůle hledat řešení
2. Místní pobočka PČR , MP a školy
3. Regulace hazardu ve Stříbře
4. Autority (fungující spolky a sdružení)
5. Kapacity prostor + personál škol
6. Budoucí projednávání projektu na APK
7. Zaměstnávání
8. Dostupné sportoviště
SLABÉ STRÁNKY
1. Drogy – řízení pod vlivem pervitinu, násilí, TČ kvůli závislosti; gambling – automaty
2. Nízká vymahatelnost přestupků
3. Nízký pocit bezpečí a nebezpečné lokality
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PŘÍLEŽITOSTI
1. Podpora společenského života , spolupráce mezi organizacemi a lidmi, zázemí pro
mladé + aktivní trávení volného času (senioři)
2. Zlepšit zaměstnanost v návaznosti na spolky/autority
3. Vstřícnost zastupitelů + komunikace
4. Analýza pocitu bezpečí
5. Rozšíření městské policie
6.Projekt přednášek určitých témat pro školy a seniory
7.Zjištění pocitů obyvatel díky anketám, zjistit co oni doopravdy chtějí
PRIORITY CÍLŮ - DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ:
1. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
2. SNÍŽENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (zejména mládeže)
Na konkrétních cílech je předpoklad spolupráce orgánů města Stříbra uvnitř i
navenek, kdy se na jejich naplňování budou podílet zejména starosta města
Stříbra, tajemník MěÚ Stříbro a manažer prevence kriminality, jakož i pracovníci
sociálního odboru ve spolupráci s pracovníky zřizovaných a příspěvkových
organizací a to zejména velitelem služebny Městské policie a ve spolupráci
s dalšími bezpečnostními složkami zejména Obvodním oddělením policie ČR
ve Stříbře, jakož i dalšími státními orgány zejména úřadem práce – pobočka
Stříbro a neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími.
Pro úspěšné dosažení cílů se doporučuje využít některý z dotačních programů
Ministerstva vnitra ČR který směřuje k podpoře stanovených cílů.

Zpracovala: Jitka Malá
odborný konzultant pracovní skupiny prevence kriminality města Stříbra

………………………………………………..
Bc. Karel Lukeš, v.r.
starosta města Stříbra
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Volná příloha
OBSAH ANALÝZY:
Protiprávní jednání
Použité druhy analýz
Protiprávní analýza
Vývoj počtu trestných činů
Vývoj počtu přestupků
Bezpečnost silničního provozu
Asistenti prevence kriminality
Sociálně demografická analýza
Sociálně vyloučené lokality
Institucionální analýza
Zásady poskytování služeb
Školství a vzdělání
Závěr
Podpisová doložka

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ABS- absolutní
TČ- trestní činy
Obyv.-obyvatel
občan.- občanskému
ČR- Česká republika
PČR- Policie České republiky
MP- Městská policie
EU- Evropská unie
Km- kilometr
m-metr
APK- asistent prevence kriminality
PS- pečovatelské služby
Sb.- Sbírky
Mš- mateřská škola
VIP- very important person
RAMPS- podpora školských poradenských služeb
PPP-pedagogicko psychologická poradna
SPC- speciální pedagogické centrum
SVC- středisko volného času
TJ- tělovýchovná jednota
MÚ- městský úřad
OO- obvodní oddělení
OSPOD- orgán sociálně právní ochrany dětí
PMS- probační a mediační služba
Pčr- policie české republiky
Sš- střední škola
Zš- základní škola
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