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ÚVOD 
 

Plán prevence kriminality města Jeseníku se zaměřuje na koncepční řešení bezpečnostní situace 

a místních problémů spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných protiprávních 

jednání. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a vymezení cílových 

skupin. 

 
Hlavním cílem prevence kriminality je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také 

zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření, pomocí kterých můžeme 

bezpečnostním rizikům předcházet. Představuje souhrn opatření sociální a situační prevence, 

včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomocí obětem 

trestných činů. Představuje soubor nejrůznějších aktivit zaměřených na odstranění, blokaci či 

oslabování příčin kriminality a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě předcházet, 

snížit pravděpodobnost vzniku a výskytu trestných činů a redukovat sociálně patologické jevy. 

Cíle prevence budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních aktivit a opatření 

a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. 

 

Prevence kriminality coby pojem obsahuje veškeré dostupné nástroje a opatření použitelné ke 

snížení rizika výskytu trestných činů a přestupků, stejně tak i jejich škodlivých důsledků pro 

jednotlivce a celou společnost, či její výsek, kterým může být obec. 

Pro město Jeseník z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní politiku, 

koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci 

prevence kriminality. Plán prevence kriminality je nezbytným dokumentem k předkládání žádostí 

nejen o státní účelové dotace. 

Plán deklaruje svůj „otevřený“ charakter, je tedy možné jej průběžně aktualizovat podle 

momentální situace a potřeb. Plnění plánu bude monitorovat a evaluovat Komise prevence 

kriminality města Jeseníku. 
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1. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Prevence 

je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, 

drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, 

ekologickým katastrofám a podobně. 

 
Kriminalita 

Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti       za 

určité období. Můžeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postižitelné jednání, při 

kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeže prosté, krádeže vloupáním, 

podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postižitelné jednání, při 

kterém je převážně za použití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí újma na zdraví 

a životě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vražda, ublížení na zdraví, 

loupež, vydírání, únos. 

 
Prevence kriminality 

Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor nerepresivních 

opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty 

směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření sociální 

prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností a pomoci obětem trestných činů. 

 
Sociální prevence 

Je zaměřena na chování případného pachatele trestné činnosti. Představuje aktivity ovlivňující 

proces sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských 

a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

 

 Primární sociální prevence - jde o aktivity zaměřené na společenské faktory kriminalit. 

Jedná se většinou o systém opatření směřujících k podpoře hodnotového systému 

odmítajícího protizákonné jednání. Je cílena především na děti, mládež a rodiče, v obecné 

rovině tedy na celou společnost, především na dosud kriminálně nezasaženou část 

populace (např. prostřednictvím škol). Lze sem tedy zahrnout programy na zvyšování 

právního vědomí, pedagogicko – psychologické poradenství, rodinné poradenství, 

podporu volnočasových aktivit. 
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 Sekundární sociální prevence - je také orientována na společenské faktory kriminality 

a na sociálně patologické jevy. Jedná se o systém rozmanitých, ale úzce cílených opatření, 

která jsou zaměřena na konkrétní druh rizikové skupiny v rozlišení dle věku, míry a druhu 

ohrožení a teritoria. Je zaměřena na kriminálně rizikové skupiny, případně oběti 

kriminality. Jde o nabídku konkrétních programů, které se vztahují na příslušníky 

subkultur, komunit, dále služby sociální pomoci (jako krizová centra, intervence 

v rodinách), služby a poradenství pro osoby bez domova a péče o děti a mládež opouštějící 

ústavní zařízení. Smyslem je vytvoření nabídky odpovídající, dostupné a profesionální 

pomoci těm, kteří jsou bezprostředně ohroženi problematikou kriminality. 

 Terciární sociální prevence - je taktéž zaměřena na společenské faktory kriminality. 

Jedná se o systém resocializačních opatření uplatňovaných jak v průběhu výkonu  trestu, 

tak po propuštění. Je zaměřena na osoby a skupiny osob, které se již kriminálních činů 

dopustily, resp. na lokality, které jsou kriminalitou zasaženy nebo na         osoby, které se staly 

obětmi trestných činů. Konkrétním programem je např. práce s pachateli trestné 

činnosti, kterým byl uložen alternativní trest nebo projekty na pomoc obětem trestných 

činů. 

 
Situační prevence 

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, 

na  určitých místech a za určitých okolností. Její součástí je rovněž i informovanost veřejnosti 

o možnostech ochrany před trestnou činností. Je orientována na omezování kriminogenních 

situací a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. Jde např. o zvyšování informovanosti 

o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality, o opatření 

ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se podílí na boji                    s kriminalitou), 

organizačního charakteru (větší výskyt policistů v ulicích) nebo technické či fyzické povahy 

a zhoršení podmínek pro páchání kriminálních deliktů či jejich minimalizaci (kamerové systémy 

a zabezpečení objektů). 

 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální 

situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální 

zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích          a propagaci 

technických možností ochrany před trestnou činností. Pěstováním takovýchto směrů se lze účinně 

vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat poznatky k vypracování preventivních opatření 

snižujících riziko ohrožení na minimum. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE – MĚSTO JESENÍK 
 
Město Jeseník se nachází v severním cípu Olomouckého kraje. Jeseník je obcí s rozšířenou působností 

a pověřeným městským úřadem. Město Jeseník mělo k 01. 01. 2023 (údaje ze statistiky MV ČR) 10 695 

obyvatel. Správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník zahrnuje území 24 obcí.  Z celkového počtu 

37.103 obyvatel SO ORP Jeseník žije cca 30 % obyvatel ve městě Jeseník. Město leží na soutoku řeky Bělé 

a Staříče na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Se svou sítí potřebných úřadů, školských 

i předškolních zařízení, kulturními institucemi, sportovišti, zdravotními službami, obchody. Je 

přirozeným spádovým centrem ORP Jeseník. Od krajského města Olomouce je vzdálen 100 km, od 

moravskoslezské metropole Ostravy 114 km, 160 km od Brna a 230 km od hlavního města Prahy. Svou 

příhraniční polohou je významným výchozím bodem kraje do Polska. Od Vratislavi, historicky hlavního 

města Slezska, je vzdálen 116 km. Město o rozloze 38,23 km2 se skládá ze tří částí a sice: Jeseník, Bukovice, 

Dětřichov. 

Z historie města Jeseník 

První zmínka o Jeseníku se datuje do roku 1267, kdy se v latinském pramenu cituje jako Vriwald (později 

Frývaldov), tedy místo zbavené lesa. Do konce 13. století se stal městem, díky své strategické poloze na 

cestě z Moravy do Slezska, a také díky nalezištím železné rudy v okolí. V tomto období byl také vybudován 

frývaldovský hrad, který stojí dodnes (Vodní tvrz). Na počátku 16. století město získalo horní privilegii 

a vlastní erb. Těžba ale pomalu upadala a spíše se začala rozvíjet řemesla, především textilnictví. 

V polovině 17. století Frývaldovsko (poté i Šumperko a Velkolosinsko) nechvalně proslulo 

čarodějnickými procesy, které si jen ve Frývaldově vyžádaly 165 obětí. Po období útlumu zaznamenal 

Jeseník počátkem 19. století nový rozvoj, zejména průmyslový. Roku 1822 založil místní podnikatel Adolf 

Rayman továrnu (firma Regenhart u. Rayman) na jemné prádlo, která získala postavení na světových 

trzích a dominovala městskému hospodářství. Jeseník se tak stal významným průmyslovým centrem. 

Na konci 19. století bylo dovršením napojení na významný železniční tah z Hanušovic do Hlucholaz 

(1888) a založení Blühdornovy továrny na rukavice (1890). 

A to také díky založení prvního vodoléčebného ústavu V. Priessnitzem v osadě Gräfenberk. Od roku 1918 

se Frývaldovsko stalo součástí nově vzniklého Československa. Významnou událostí v období první 

republiky byla frývaldovská stávka, která byla důsledkem hospodářské krize 30. let. Po Mnichovské 

dohodě bylo Frývaldovsko připojeno k Německu a čeští obyvatelé museli oblast opustit. Po válce se mohla 

znovu vrátit většina německy mluvících obyvatel, která byla odsunuta, a v roce 1947 byl Frývaldov 

přejmenován na Jeseník. Výrazný úbytek obyvatel byl kompenzován stěhováním obyvatel z vnitrozemí, 

avšak původní ráz krajiny byl postupně měněn. 

Mezi významné podniky poválečného období se zařadily Rudné doly, Moravolen atd. Po roce 1989 většina 

velkých zaměstnavatelů a Jesenicko se začalo orientovat především na rozvoj cestovního ruchu, ale i tak 

se oblast stále potýká s těmito strukturálními změnami. 
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3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

 
Bezpečnostní analýza města Jeseník je rozdělena do tří částí: 

 právní analýza – vývojové trendy trestné činnosti a přestupky 

 sociálně demografická analýza – vývoj nezaměstnanosti, vyloučené lokality na území 

města 

 institucionální analýza – zaměřuje se na činnost subjektů (orgánů státní správy, 

samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucích působících  

v oblasti sociální a situační prevence) 

 

3.1 Právní analýza 
 

Bezpečnostní analýza za roky 2021 - 2022 

Trestné činy 

Celkový počet a struktura trestných činů 

V okrese Jeseník bylo v roce 2022 spácháno 563 trestných činů, z toho bylo objasněno 412 případů, což 

činí 73,18 %. K podstatnému navýšení nápadu došlo v oblasti mravnostní trestné činnosti, a to o 17 

případů. 

Srovnáme-li celkový nápad trestné činnosti oproti roku 2021, sledujeme nárůst o 89 případů. Největší 

nárůst objasněnosti v porovnání roku 2021 a 2022 byl zaznamenán v majetkové TČ – krádeže prosté, a to 

o 27,2 %. 

V rámci OOP Jeseník bylo v roce 2022 zaevidováno celkem 320 případů (TČ), z toho 238 případů bylo 

objasněno, což je 74,38 %. Ve srovnání s rokem 2021 to je v nápadu trestné činnosti navýšení o 53 činů. 

 

Srovnání nápadu TČ u vybraných problematik – územní odbor Jeseník 

  

2021 2022 

nápad objasněno v % nápad objasněno v % 

celková kriminalita 474 358 75,53 563 412 73,18 

násilná TČ 78 63 80,77 72 58 80,56 

mravnostní TČ 11 10 90,91 28 27 96,43 

majetková TČ 105 49 46,67 126 67 53,17 

- krádeže vloupáním 28 17 60,71 18 6 33,33 

- krádeže prosté 36 17 47,22 43 32 74,42  

hospodářská TČ 32 16 50,00 44 13 29,55 

ostatní TČ 114 96 84,21 156 126 80,77 

zbývající TČ 134 124 92,54 136 121 88,97 
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Porovnání trestné činnosti na ÚO Jeseník 

rok 2022 s rokem 2021 

 

 

 

 

Rozbor nápadu trestné činnosti dle místních částí a ulic v Jeseníku 

 

 

V další části je proveden rozbor nápadu trestné činnosti s rozdělením dle místních částí a ulic v Jeseníku. 

Zpracované údaje se vztahují na případy, které byly ve sledovaném období spáchány. 

 

 
2021 2022 

  Jeseník Bukovice Dětřichov Jeseník Bukovice Dětřichov 

násilná TČ 37 3 0 35 3 1 

mravnostní TČ 7 0 0 4 0 0 

majetková TČ 44 4 1 44 2 2 

- krádeže vloupáním 7 1 0 4 1 0 

- krádeže prosté 21 1 1 19 0 0 

hospodářská TČ 17 0 0 14 3 0 

 

 

 

 

 

474

563

358
412

2021 2022

Kriminalita ÚO Jeseník 

nápad

objasněno
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S ohledem na nápad trestné činnosti v městských částech Bukovice a Dětřichov je v následujícím grafu 

porovnána zatíženost pouze v samotném Jeseníku. 

 

 

 

 

 

 

Z předložených údajů je jednoznačně zřejmé, že největší podíl zatíženosti nápadem trestné činnosti nese 

centrum města Jeseník, proto je v další tabulce uvedena trestná činnost na nejfrekventovanějších ulicích. 

 

 
2021 2022 

Masarykovo náměstí 9 7 

Lipovská 7 9 

Dukelská 7 18 

náměstí Svobody 3 6 

Šumperská 7 8 

Pozn. nápad TČ v dané lokalitě-ulici  (útvary ÚO Jeseník) 
 

 

 

 

 

 

 

37

7

44

7

21
17

35

4

44

4

19
14

násilná TČ mravnostní TČ majetková TČ krádeže
vloupáním

krádeže prosté hospodářská
TČ

Trestná činnost - město Jeseník

2021 2022
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Srovnání nápadu TČ podle místních částí a ulic ve městě Jeseník v letech 2020 a 2021 

 

 

 

PŘESTUPKY 

 

Skladba přestupkové činnosti je na celém teritoriu územního odboru Jeseník rovnoměrná a v porovnání 

s uplynulými lety neměnná. Stejně jako v uplynulých letech i zde jsou nečastějšími přestupky na úseku 

dopravy, dále proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, proti majetku a nakonec delikty v oblasti 

zneužívání alkoholu a toxi.  

 

Přehled přestupků ÚO Jeseník 

Přestupky 2021 2022 Nárůst/pokles 

přijato 3984 4240 271 

šetřeno 3978 4235 266 

proti majetku  305 374 69 

proti veřejnému pořádku a 
občanskému soužití 

436 471 35 

BESIP 3012 3216 204 

ochrana před alkoholismem a 
toxikománii 

144 174 30 

 

 

 

9

7 7

3

77

9

18

6

8

Masarykovo
náměstí

Lipovská Dukelská náměstí Svobody Šumperská

2021 2022
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Srovnání nejčastějších deliktů v letech 2021 a 2022 v rámci Územního odboru Jeseník  

 

 

 

 

 

Přehled přestupků na OOP Jeseník 

OOP Jeseník 2021 2022 Nárůst/pokles 

Blokově 192 223 31 

Oznámeno 511 390 -121 

Odloženo NP 92 125 33 

Celkem 873 848 -25 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

305
436

3012

144
374 471

3216

174

proti majetku proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití

BESIP ochrana před
alkoholismem a

toxikománii

Přehled vybraných přestupků

2021 2022
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Zpráva o činnosti Městské policie Jeseník za rok 2022 
 

Zřízení MP, sídlo, kontakty 
 

Městská policie Jeseník byla zřízena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů,  přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 7/1992 ze dne 16.09.1992, kterou 

byla zřízena Městská policie Jeseník ke dni 2. 10. 1992. 

 
Název organizační složky města: Městská policie Jeseník 

Sídlo: Palackého 1341/2, Jeseník (pasáž Slovan)  

tísňová linka MPJ 156 

telefon: 584 401 260 

e-mail: policie@mujes.cz 

web: http://mpjesenik.cz/ 

 
 
 

Personální oblast 
 

Počet zaměstnanců města zařazených do Městské policie Jeseník 20 

z toho strážníků 12 

z toho čekatelů                    0 

z toho ostatních zaměstnanců                    8 

 
 

Věková struktura čekatelů a strážníků + jejich věkový průměr 12 

21 - 30                 0 

31 - 40                 3 

41 - 50                 4 

51 - 60                 5 

61 a více                 0 

celkový věkový průměr 47 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:policie@mujes.cz
http://mpjesenik.cz/
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Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků 12 

vyučen 

střední s maturitou 

vyšší odborné 

vysokoškolské 

                0 

                9 

                0 

                3 

Služební kynologie  

služební psi s platným osvědčením PČR 

záchytné kotce provoz ulice O. Březiny areál TSJ(4x kotec) 

                 0 

ANO 

 

Přehled činností Městské policie Jeseník 
 

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na 
místě 

             1590 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti) 

              841 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti                23 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

              33 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku               10 

z toho přestupků proti občanskému soužití                 0 

z toho přestupků proti majetku                24 

z toho ostatních (OZV)                659 

 
 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených 
příslušným   orgánům 

447 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti) 

              306 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti                  7 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

                28 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku                  7 

z toho přestupků proti občanskému soužití                  1 

z toho přestupků proti majetku                30 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva                 0 

z toho ostatních (OZV)   68 
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Celkový počet přestupků, řešených na místě domluvou              1932 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti) 

             1427 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku                 46 

z toho přestupků proti občanskému soužití                 4 

z toho přestupků proti majetku                15 

z toho ostatních(OZV)                440 

 
 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 
oznámených Policii ČR 

                   16 

 
 

Počet fyzických útoků na strážníky                     0 

 
 

Počet použití služební zbraně strážníkem 1 

z toho oprávněně 1 

z toho neoprávněně 0 

 
 

Další údaje k činnosti Městské policie Jeseník  

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku             10695 

Nepřetržitý provoz městské policie ANO 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii                  0 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii                  0 

Počet všech oznámení na MP (telefonická, osobní, elektronická apod.) 7129 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR   26 

Provozování pultu centralizované ochrany ANO 

Počet střežených objektů 29 

Provozování Městského kamerového a dohlížecího systému ANO 

Počet kamer se záznamem 18 

Počet kamer bez záznamu                 0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla   8 
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Počet osob převezených do záchytné stanice  5 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 4 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 32 

Preventivní akce + přednášky                   8 

 

 

Městský kamerový dohlížecí systém 
 

Vybudováno nové dohledové pracoviště MKDS s novým technickým zabezpečením a novým video 

monitorovacím řešením pro bezpečnost a optimalizaci procesů a zajištění nepřetržitého servisu 

MKDS i (formou vzdáleného přístupu). 

 

- 16 ks otočných digitálních kamer 

- 02 ks statických digitálních kamer 

- 02 ks mobilních digitálních kamer 

- 12 ks osobní kamery strážníků 

- 03 ks vozidlové kamery 
 
 

Pult centrální ochrany – Jablonet PRO 
 

- monitorovací software společnosti JABLONET PRO 

- střeženo elektronicky 29 objektů v majetku města Jeseník 

- soukromé objekty nepřipojeny 

- přijato 289 poplachů 

- výjezd hlídky na místo v 38 případech 

- důvod poplachu – v 99% případů technická závada nebo selhání lidského faktoru
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Záchytné kotce 
 

- 4 ks záchytné kotce 

- v roce 2022 odchyceno celkem 32 zvířat, zejména psů 

- všichni odchycení psi předáni majitelům příp. náhradním pečovatelům, provádění pravidelné 

údržby záchytných kotců  

 
 

Prevence kriminality – ostatní činnost 
 

Přednášky + preventivní akce: 
 

- akce se zaměřením na nález infekčního materiálu – probíhá nepřetržitě 

- akce cyklisté (viditelnost + alkohol) – probíhá nepřetržitě 

- pravidelná informovanost veřejnosti i za využití sociálních sítí 

- v rámci prevence úzká spolupráce s ÚO PČR Jeseník (OOP Jeseník), odbory MěÚ Jeseník, 

dalšími organizacemi, firmami    a zejména občany 

- ostatní cílená preventivní kontrolní činnost (např. pravidelné kontroly zahrádkářských 

kolonií, chat, hřbitovů, volný pohyb psů, bezpečně do školy apod.) 

- bezpečnostní opatření v rámci všech kulturních, společenských a sportovních akcí, které 

byly pořádány městem Jeseník 

- Asistenti prevence kriminality – nadále výkon objekt MěÚ Jeseník (IPOS), Odbor soc. věcí 

a zdravotnictví MěÚ Jeseník, posílení přechodů 

- Akce letní zahrádky a předzahrádky – zejména v letních měsících provedeny kontroly 

evidovaných zahrádek a předzahrádek restaurací, hospod a dalších provozoven z důvodu 

dodržování provozní doby, a dále problémových lokalit (hřiště, parky). 

 

COVID 19 
 

- MP od prvopočátku nouzového stavu aktivní 

- koordinace provozu MěÚ Jeseník 

- koordinace a součinnost při zajištění výkonu služby s Územním odborem Jeseník, Obvodním 

oddělením policie Jeseník 

- aktivní dohled nad dodržováním aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR  

- COVID 19 a výkon služby – onemocnění se nevyhnulo ani MPJ, plný výkon služby byl vždy 

plně zajištěn ostatními strážníky MP a operátory MKDS 
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S ohledem na širokou škálu činností Městské policie Jeseník je vybavení strážníků po technické 

stránce na profesionální úrovni, výrazně podporuje aktivní práci strážníků a posiluje kontrolní 

mechanismy činnosti hlídek. Městská policie Jeseník pružně reaguje na požadavky výstupů 

z událostí od ostatních složek města i orgánů činných v trestním řízení a je schopna ihned předat 

v jakémkoliv formátu výstup z technických systémů, které využívá. V oblasti komunikace s 

veřejností disponuje mnoha dostupnými prostředky pro přijímání podnětů, stížností 

či poradenství. 

 

 

3.2 Sociálně demografická analýza 
 

Ve městě Jeseníku a jeho místních částech (Bukovice a Dětřichov) žilo  k 1. 1. 2022 celkem 

10 847 obyvatel, k 1. 1. 2021 to bylo 11 020 obyvatel. To je pokles o 173 osob. Celkově sledujeme, 

že vývoj v počtu obyvatel za posledních deset let má sestupnou tendenci (rok 2013 11 782 

obyvatel). 

 
 

Nezaměstnanost 
 
 

Nezaměstnanost včetně kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 12 měsíců v evidenci ÚP ČR) je    

stabilně vysoká napříč všemi demografickými skupinami. Statistiky za tento region jsou stabilně vyšší 

nejen v rámci srovnání Olomouckého kraje, ale i v porovnání se zbytkem republiky. To je dáno mimo jiné 

i odlehlostí regionu a zvýšenými náklady na dopravu pro firmy podnikající v jesenickém regionu, což se 

poté odráží v jejich konkurenceschopnosti. Doprava je zejména v rámci okresu Jeseník, který je typický 

rozmístěním jednotlivých města obcí po celém svém území, jedním ze zásadních faktorů. Dopravní 

dostupnost, která souvisí zejména s možnostmi vyjíždět za prací a za službami, je tudíž pro obyvatele 

okresu velmi důležitá. Jeseník je s vnitrozemím spojen silnicemi vedoucími Ramzovským 

a Červenohorským sedlem, což v zimním období působí nemalé obtíže. Problematické dopravní spojení 

se týká zejména oblastí, které se pro svoji odlehlost a malý počet obyvatel stávají pro dopravce 

nelukrativními. Jedná se o Javornicko (malé obce mimo silnici I. třídy) a Vidnavsko. Zvláště pak 

o víkendech a svátcích je úbytek autobusových spojů citelný i v jiných odlehlých menších obcích. Spojení 

s vnitrozemím železniční dopravou lze přes Ramzovské sedlo, a jezdí tudy spoje směrem na Zábřeh, a dále 

do Olomouce a Prahy. Přes polské město Glucholazy vlaky jezdí na Ostravu. Železniční trať na Javornicko 

se stala nezbytným doplněním dopravní obslužnosti zvláště o víkendech a svátcích, kdy je autobusová 

doprava nedostačující. 
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Procentuální nezaměstnanost v letech: 

 

 
Zdroj: ÚP Olomouckého kraje 

 

Rizikové cílové skupiny 

 
Z průzkumu realizovaného v rámci přípravy plánu vyplývá, že neohroženější CS jsou senioři a mládež. 

Mládež 
 
Určitá část mládeže žije v sociálním vyloučení, tedy v nepodnětném prostředí, a je ve zvýšené míře 

ohrožena různými druhy patologií. Většina z nich končí s formálním vzděláváním po absolvování základní 

školy, často se poté octnou v evidenci úřadu práce a marně shánějí stálé zaměstnání. Nedostatek 

pracovních příležitostí pociťují právě zejména mladí lidé a nekvalifikovaní. 

Čím dál více mladých se potýká s nějakou formou závislosti, často na tvrdých drogách, gamblerství, 

mnoho jich je zadluženo, objevuje se mezi nimi lichva a drobná kriminalita. 

Pro tuto cílovou skupinu chybí v Jeseníku příležitosti ke kulturnímu i sportovnímu vyžití, prostor, kde by 

se mohli neformálně scházet. Bariérou bývá organizovaný charakter těchto volnočasových aktivit, někdy 

cenová či časová dostupnost.  

Senioři 
 
Vysoká míra ohrožení trestnou činností (zejména domácí násilí- fyzické i psychické), vysoká míra 

ohrožení nekalými praktikami (prezentační akce, telefonické nabídky služeb a zboží). 

Senioři jsou často oběťmi vandalství (hlavně ti co bydlí sami)- rozbíjení oken, plotů apod. 

Vlivem nedostatečné finanční gramotnosti některých seniorů, často se stávají obětí tzv. šmejdů, 

kteří v rámci podomního prodeje nabízejí sjednání služeb či prodej zboží za nevýhodných 

podmínek. 
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    Sociálně vyloučené lokality 
 
   Dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR se v SO ORP Jeseník nachází 22 sociálně vyloučených             

lokalit, ve kterých žije mezi 500 až 700 osob. 

 

3.3 Institucionální analýza 
 

Aktivity přispívající k prevenci kriminality jsou zpravidla vytvářeny organizacemi státní   správy, 

samosprávy a neziskovými organizacemi. Vedle přímého restriktivního vlivu na kriminalitu ze 

strany Policie ČR a Městské policie Jeseník přispívají k prevenci kriminality zejména školy 

a školská zařízení. Další preventivní charakter mají volnočasová zařízení, ať už jde o sportovní 

nebo kulturní vyžití. Nezbytné k prevenci kriminality jsou taktéž organizace poskytující sociální 

služby, a to svým kontaktem s lidmi ohroženými sociální exkluzí. 

 

Subjekt samosprávy: 

Město Jeseník – vedení města a zastupitelstvo. 

Nejdůležitější subjekt, dohlíží, řeší, intervenuje, hodnotí a připravuje většinu opatření a nástrojů, 

které slouží k omezení kriminality a hlavně k jejímu předcházení. Obec má aktivní webové stránky, 

na kterých pravidelně zveřejňuje všechny důležité události v obci. 

Obec se formou pořádání volnočasových akcí věnuje dětem a mládeži a hledá řešení problému 

nedostatečného vyžití starších dětí a dospívajících. Podporuje participaci obyvatel na dění v obci. 

Byla ustanovena osoba zodpovědná za oblast prevence kriminality – manažer projektu prevence 

kriminality, a vznikla pracovní skupina, která se zabývá i touto problematikou. 

 

     Subjekty státní správy 

Sociální oblast, za kterou je zodpovědný odbor sociálních věcí města Jeseník, který poskytuje dvě 

základní služby:  

 

     Sociálně-právní ochrana dětí 

Ochrana práv dětí, která je základem agendy sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o  široký pojem 

zahrnující velké množství opatření, jejichž cílem je zdravý fyzický a psychosociální vývoj dítěte. V 

rámci této agendy odbor sociálních věcí řeší složité rozvodové spory o děti, úpravy styku rodičů s 

dětmi, náhradní rodinnou péči, výchovné problémy dětí, patologie v rodině apod. Předním 

hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem o blaho dítěte. 

 

     Sociální práce na úrovni městského úřadu  

Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám 
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s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v přirozeném prostředí. 

Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek a to tak, aby bylo 

dosaženo stanoveného cíle.  

Podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí 

za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým 

sociálním prostředím.  

Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti a solidarity. 

Základním cílem metod sociální práce na obecním úřadu je zajištění, respektive podpora 

„sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny či komunity) v životě obce. Základní rolí 

sociálních pracovníků je udržet rovnováhu ve vztahu klient a jeho prostředí (obec). Intervence 

sociálního pracovníka při porušení rovnováhy může směřovat jak ke změně u klienta, tak i ke 

změně života v obci (např. změna sociálního prostředí). 

 

     Úřad práce ČR 

- poskytuje informace o trhu práce a všech aktivitách 

- realizuje rekvalifikační kurzy  

- spolupracuje s obcí v rámci veřejně prospěšných prací 

 

 

       Školy a školská zařízení 

- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799 

- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217 

- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník 

- Mateřská škola Kopretina Jeseník 

- Základní škola Nábřežní Jeseník 

- Základní umělecká škola Jeseník 

- ZŠ Fučíkova Jeseník - jedná se o specifické školské zařízení, neboť zajišťuje integraci formou 

speciálních tříd se spádovou oblastí celého OS ORP Jeseník 

- Gymnázium Jeseník 

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník 

- Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 

- Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník 
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- Volnočasové aktivity 

- Středisko volného času DUHA Jeseník 

- Centrum společných aktivit 

 

 

     Tělovýchova a sport 

Město Jeseník nabízí k využití množství sportovních i rekreačních příležitostí. Sportoviště v 

Jeseníku můžeme rozdělit na tzv. institucionální, tj. taková, která jsou součástí škol či jiných 

právních subjektů, a na tzv. otevřená, do kterých mají přístup všichni občané. Využití sportovišť 

umožňuje Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, konkrétně pracoviště Nábřežní má 

víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou, basketbal a 

volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma 

doskočišti na skok daleký a jedním na skok vysoký. Na pracovišti Boženy Němcové se nachází 

dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště. Venkovní areál na pracovišti Průchodní je po celkové 

revitalizaci a i zde se nachází sportovní hřiště a běžecká dráha na 50 m s doskočištěm na skok 

daleký.  

V rámci rozvoje sportovních zařízení ve městě Jeseník byl velmi důležitý projekt nové sportovní 

haly v Jeseníku sloužící pro futsal, florbal, tenis, volejbal, badminton, lezectví, atd. Hala byla 

otevřena v roce 2018. V zimní sezoně lze využít zimní kluziště s umělým ledem za sportovní halou 

a nespočet lyžařských středisek nacházející se v blízkosti města Jeseník nebo blízkém regionu. Pro 

zájemce o běžky je možné využít v okolí města Jeseník zajímavé trasy pro krátké i celodenní výlety 

na běžkách. V letní sezóně nabízí město Jeseník a jeho okolí široké možnosti pěší turistiky a mnoho 

cyklotras. Současně v Jeseníku existuje také mnoho sportovních klubů, jejichž členy jsou mnozí 

obyvatelé města (např. Sportovní klub Kuželkářů Jeseník, Tenisový klub Jeseník, Fotbalový klub 

Jeseník atd.). 

 

 

Sociální oblast 

Centrum sociálních služeb je příspěvková organizace zřizovaná městem Jeseník, která poskytuje 

tři registrované sociální služby a další aktivity pro seniory, konkrétně: 

• Domov pro seniory  

• Chráněné bydlení  

• Denní stacionář  

• Pečovatelská služba   
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Ve městě Jeseníku nalezneme i následující zařízení sociální péče, např.: 

Domov Sněženka Jeseník - jedná se o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje poskytující 

služby osobám s mentálním postižením, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. 

Boétheia – společenství křesťanské pomoci, která poskytuje následující sociální služby: Azylový 

dům pro muže a ženy; Azylový dům pro rodiče s dětmi; Nízkoprahové denní centrum; Noclehárna 

pro muže; Noclehárna pro ženy. 

Charita Jeseník – nezisková organizace provozující ve městě denní stacionář pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením a domácí ošetřovatelskou péči. 

Zahrada 2000 – nezisková organizace poskytující ambulantní a terénní služby osobám s duševním 

onemocněním zaměřující se také na zaměstnávání a další návazné služby. 

Darmoděj z.ú. – poskytovatel sociálních a zdravotních služeb. 

Středisko sociální prevence Olomouc, pracoviště poradna pro rodinu Jeseník.  

SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Jeseník. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, základní organizace Jeseník, p.s.  

 

 

     Bezpečnost 

     Policie ČR 

     Městská policie Jeseník 

     Probační a mediační služba ČR 

 

 

     Cíle v oblasti bezpečnosti a prevenci kriminality 

 

• Snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, 

eliminace dopadů trestných činů na oběti,  

• Dlouhodobá a komplexní osvěta v oblasti prevence kriminality se zřetelem na specifikované  

 

Cílové skupiny 

• Snížení rizikového chování i dostupnosti drog spojených s různými typy závislostí 

• Zlepšení v oblasti finanční gramotnosti a snížení míry zadlužení 

• Snížení počtu nezaměstnaných, především dlouhodobě 

• Rozšíření oblasti volnočasových aktivit 
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Navržená opatření 

Asistent prevence kriminality – osvědčený nástroj v oblasti prevence kriminality, který může 

významnou měrou přispět k naplnění stanovených cílů. Pozice APK je již v současné době ve městě 

úspěšně realizována. 

Letáky, nálepky, přednášky, semináře, kurzy – aktivity, které naplní cil dlouhodobé 

a komplexní osvěty v oblasti prevence kriminality se zřetelem na specifikované cílové skupiny, 

jakož i zvýšení pocitu bezpečí. 

Osvětlení – rozšíření v okrajových částech obce, jelikož z dotazníkového šetření vyplynula 

potřeba obyvatel, tuto problematiku řešit. Necítí se v těchto lokalitách bezpečně, vzhledem k tomu, 

že se jedná o prvek situační prevence, je i zde možnost čerpat prostředky z programu MV ČR. 

Kamerový systém (rozšíření a obnova) – prvek situační prevence. Realizace tohoto projektu má 

za cíl snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, 

eliminace dopadů trestných činů na oběti.  

Tábory či jiné pobytové akce – osvědčená aktivita z oblasti sociální prevence. Cílem této aktivity 

je především prevence rizikového chování. 

Workout hřiště, víceúčelové hřiště, skate park – opatření, které má za cíl řešit především 

problémy v oblasti sociálně patologických jevů spojené s mládeží. 

Syntetické značení jízdních kol – osvědčená aktivita, která má především zamezit krádežím 

jízdních kol, koloběžek apod. 

Vybavení klubovny pro děti a mládež – podpora volnočasových aktivit jako prostředek k řešení 

projevů sociálně patologických jevů dětí a mládeže. 

Kariérní poradenství – aktivita zaměřená nejen na podporu při získávání zaměstnání, ale i na 

podporu při získávání kvalifikace. 

Dluhová poradna – rozšíření stávajících služeb. 

Programy finanční gramotnosti.  

 

    Finanční zabezpečení Programu prevence kriminality  

 

    Finanční prostředky na zajištění všech aktivit by měly pocházet současně z několika zdrojů: 

    • vlastní finanční prostředky z rozpočtu obce 

    • Evropské strukturální fondy 

    • účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR 

    • spolupráce s podnikatelskými subjekty 

    • ostatní finanční zdroje-dobrovolná práce občanů 
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3.3.1 Jednotlivé složky systému 
 

Komise 

Jsou poradní orgány Rady města; jedná se o komisi pro bezpečné město, komise dopravní, atd. 

 
Drobnou kriminalitou ve městě se zabývá Odbor přestupků MěÚ Jeseník. Zde podávají oznámení 

o přestupcích některé organizace jako Policie ČR, Městská policie Jeseník aj. 

 
Manažer prevence kriminality 

Odpovídá za koordinaci preventivních aktivit v rámci města Jeseníku. Průběžně mapuje 

bezpečnostní situaci ve městě, zjišťuje potřeby prevence, tyto vyhodnocuje a předkládá návrhy 

na řešení. Spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, s ostatními  odbory 

městského úřadu a dalšími subjekty ve městě, které působí v oblasti prevence kriminality. V rámci 

Koncepce prevence kriminality města tvoří roční programy a zpracovává             dílčí projekty, kterými se 

město uchází o poskytnutí státní dotace a zajišťuje jejich realizaci a konečné vyhodnocení. 

 
Městská policie Jeseník 

Městská policie Jeseník byla zastupitelstvem města Jeseník ustanovena v roce 1992 a je jednou z 

nejdůležitějších institucí společně s Policií ČR v oblasti prevence kriminality ve městě. V 

současnosti slouží dvanáct strážníků a osm ostatních zaměstnanců (stav k 1. 1. 2022). Přímo nebo 

nepřímo se svou činností účastní na tvorbě a realizaci projektů prevence. Z výčtu činností lze 

jmenovat jak aktivity v situační a sociální prevenci, tak i aktivity v informacích pro občany či 

výchovu a osvětu. 

 
V oblasti situační prevence je to především provoz městského kamerového dohlížecího systému 

(MKDS). Tento vzhledem k zastarávání prošel postupnou digitalizací, umožňující kvalitnější 

a efektivnější práci. Dále probíhá rozšiřování kamerových bodů do vytipovaných problémových 

lokalit. 

 
V dalších oblastech prevence se jedná o spolupráci se školami a volnočasovými středisky při 

dopravně-bezpečnostních akcích, v rámci osvěty před kriminalitou i s dalšími organizacemi apod. 

Každoročně se Městská policie Jeseník zúčastní akcí zaměřených především na předškolní 

a školní mládež, Den bezpečnosti, apod. 

     Mezi každodenní činnost patří dohled na přechodech pro chodce a preventivní kontroly                

zaparkovaných vozidel a odložených jízdních kol. Podobně se aktivně zapojuje do bezpečnostních 

akcí řízených Policií ČR, spolupodílí se na zajištění řady kulturních, společenských a sportovních 

akcí atd. 
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Obvodní oddělení Policie ČR 

V rámci prevence kriminality se obvodní oddělení Police ČR Jeseník zapojuje do zajištění 

preventivních akcí, spolupracuje při zajišťování rozsáhlejších kulturních, společenských 

a sportovních akcí a úzce spolupracuje s Městskou policií Jeseník. 

 

Středisko volného času Duha 

Jedná se o školské výchovné zařízení, určené pro výchovu mimo školní vyučování. Jeho poslání 

spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže, především však ve výchově k užitečnému 

trávení volného času. Středisko pracuje celoročně v pracovní dny i o sobotách, nedělích a svátcích. 

Nedílnou součástí je také prázdninová činnost, která má charakter rekreační, nebo je odborně 

zaměřena na některou zájmovou oblast. 

 
Nabídka je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku a jejich 

rodičům a dalším zájemcům. SVČ pracuje i s ohroženími sociálními skupinami, integrace 

handicapovaných osob, zapojení dětí ze sociálně slabých rodin či "rodin ohrožených       sociálním 

vyloučením", s dětmi ze speciálních škol apod. Plní také úkoly v sociální prevenci a v protidrogové 

politice, zapojuje se do komunitního plánování města a spolupořádají dopravně-bezpečnostní 

akce ("BESIP", aj.). 

 
Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. 

Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se zaměřuje na konkrétní rizikové 

skupiny. Cílem je pomoci dětem při zvládání školních povinností, vytvářet a upevňovat u nich 

pozitivní sociální návyky a učit je smysluplnému využívání volného času, např. výtvarná a hudební 

výchova či nejrůznější pohybové hry. Tímto se také snaží navázat spolupráci s rodiči a vytvořit tak 

dostatečně podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí v rodinách. 

 
Podobně je také důležitá enviromentální výchova a podpora zdravého životního stylu. 

 
Pedagogicko - psychologická poradna Jeseník 

Je odborné pracoviště zaměřené na poskytování psychosociálních služeb formou poradenství pro 

děti a mládež ve věku od tří let a jejich rodiny. Pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí 

a mládeže, pomáhá při adaptačních obtížích, profesionální orientaci žáků.  Poskytuje individuální 

a skupinovou poradenskou péči, konzultace s psychologem, speciálním pedagogem. Poskytuje 

i krizovou intervenci, složité případy řeší ve spolupráci s jinými institucemi a orgány. Pro 

předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení zajišťuje odborné pedagogicko-

psychologické služby. 

 



Plán  prevence kriminality města Jeseník 2023 - 2025 
 
 

26  

 
 

Pracovník poradny, zpravidla metodička preventivních aktivit, provádí diagnostiku vztahů 

třídních kolektivů, zjišťuje sociální klima škol a tříd. Dle požadavku škol dělá besedy pro pedagogy 

a rodiče. Poradna má již několik let akreditované vzdělávací programy v oblasti prevence i 

zdravého životního stylu a vývojových poruch učení. Pracovníci organizují semináře a kurzy k 

těmto tématům. 

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Darmoděj z.ú. 
 

Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež tkví v poskytování bezpečného prostředí 

dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, k rozvoji jejich 

kreativity a osobnosti. Dále si klade za cíl pomáhat klientům v těžkých životních situacích 

prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem, kteří žijí rizikovým 

způsobem života a být jim nápomocni při řešení jejich nesnází. 

 

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je klientům zabezpečit: 

- podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. šikana, problémy klienta se 

vzděláním, nezaměstnanost, střety se zákonem...) 

- předcházení a snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských 

situací, životního způsobu a rizikového chování - lepší orientace v jejich společenském prostředí 

- zlepšování kvality jejich života 

- zlepšení sociálních schopností a dovedností 

- podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti 

 
Další organizace 

Na území města působí desítky sportovních a zájmových (neziskových) organizací. 

Ve sportovních aktivitách jsou to vedle velkých klubů (FK Jeseník aj.), které dávají prostor 

k využití volného času stovkám zájemců i střední a malé kluby a sportovní zařízení, kde najdou 

uplatnění další stovky zájemců. 

 
Ze zájmových organizací, které aktivně působí v oblasti volného času jsou to např. Základní 

umělecká škola, šachové oddíly, cyklisti, turisté, kynologický klub a mnoho dalších. 

 
Město Jeseník každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu statisícové částky na podporu činnosti, 

vybavení a provozní náklady těchto organizací. Účinnou pomocí je také poskytnutí prostor pro 

vlastní činnost některým menším, ale aktivním spolkům. Bez této pomoci, pro mnohé existenční, 

by se celé spektrum nabídky volnočasových aktivit značně zúžilo, což by se jistě výrazným 
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způsobem projevilo v širším slova smyslu ve zhoršení bezpečnostního klimatu města Jeseník.  

 

4. Cíle prevence kriminality v Jeseníku 2023 - 2025 
 

Strategickým cílem programu je regulace výskytu sociálně patologických jevů ve městě 

a nejbližším regionu a zvyšování nejen pocitu bezpečnosti občanů, ale i celkové eliminace 

kriminálních činů a přestupků. Program vychází z obecných zkušeností zainteresovaných složek 

programu prevence kriminality města Jeseník s tím, že jen represí se problematika kriminality 

nevyřeší. Kriminalitě a sociální patologii je lépe předcházet, protože represivních opatření jsou 

v konečném důsledku dražší a pro obyvatele zatěžující a deprimující. 

 
   Priority prevence kriminality v Jeseníku 

• Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni postavený na spolupráci orgánů 

místní samosprávy, státní správy, policie a zainteresovaných  subjektů z občanského sektoru 

angažujících se v oblasti prevence kriminality a oblasti sociální patologie ve městě. 

• Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě, zvyšování pocitu bezpečí občanů a 

tipování a odhalování rizikových lokalit. 

• Prostřednictvím sociální prevence předcházet závadovému chování dětí a mládeže, seniorů, 

sociálně vyloučených osob, obyvatel města. 

• Medializace preventivních aktivit a informační působení na formování postojů             veřejnosti 

k vlastní bezpečnosti a veřejnému pořádku. 

• Rozvoj schopnosti reagovat na nové hrozby v oblasti bezpečnosti a veřejného  pořádku 

a aplikace efektivních přístupů k jejich řešení. 
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5. Opatření k naplnění priorit pro rok 2023 – 2027 
 
 
 

Priorita č. 1 Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni postavený na 
spolupráci orgánů místní samosprávy, státní správy, policie a 
zainteresovaných subjektů z občanského sektoru, angažujících se  v 
oblasti prevence kriminality a oblasti sociální patologie ve městě. 

Podporované 
projekty 

1.1 Pravidelný sběr dat Městské policie Jeseník, Policie ČR a MěÚ Jeseník k 
bezpečnostní analýze města Jeseník a jejich vyhodnocení 

1.2  
1.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, Policie ČR, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, případně jiné vhodné zdroje financování 

 
 
 

Priorita č. 2 Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě, zvyšování pocitu 
bezpečí občanů, tipování a odhalování rizikových lokalit 

Podporované 
projekty - 
opatření 

2.1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 
2.2 Zvýšení pochůzkové činnosti strážníku 

2.3 Zaměření se na rizikové lokality 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, Dotace MV ČR, MPSV, případně jiné vhodné zdroje 
financování 

 
 
 

Priorita č. 3 Prevence výskytu rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

Podporované 
projekty 

3.1 Dopravní výchova – bezpečně do školy a ze školy 

3.2 Zvýšit informovanost dětí a mládeže o nových formách 
trestné činnosti (virtuální komunikace) 

3.2 Přednášky o bezpečném chování dětí a mládeže 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, případně jiné vhodné zdroje financování 
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Priorita č. 4 Prevence výskytu rizikových projevů chování u seniorů a osob se 
zdravotním postižením. 

Podporované 
projekty 

4.1 Seminář bezpečného chování pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

4.2  
4.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, případně jiné vhodné zdroje financování 

 
 
 

Priorita č. 5 Práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením 

Podporované 
projekty - 
opatření 

5.1 Zvýšit informovanost těchto osob o možnostech přístupu 
k institucím (institucionální pomoci) 

5.2 Letáky, vizitky apod. 

5.3  

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, případně jiné vhodné zdroje financování 

 
 
 

Priorita č. 6 Medializace preventivních aktivit a informační působení na formování 
postojů veřejnosti k vlastní bezpečnosti a veřejnému 
pořádku 

Podporované 
projekty 

6.1 Medializace preventivních opatření a doporučení 
prostřednictvím místního periodika, webových stránek 

6.2 Informační brožury a letáky o bezpečném chování v nebezpečných 
situacích 

Termín 
realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality 2023 - 2025 

Odpovídá Město Jeseník, Městská policie Jeseník, manažer PK 

Způsob 
realizace 

Rozpočet města Jeseník, případně jiné vhodné zdroje financování 

 

6. ZÁVĚR 
Plán prevence kriminality města Jeseník na období 2023 – 2025 je koncepčním materiálem 

zpracovaným pro problematiku prevence kriminality. Plán je výchozím podkladem pro tvorbu 

dalších navazujících koncepčních materiálů (priorit) řešících oblast prevence kriminality na 

úrovni obce. Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu realizovat preventivní 

politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat 

finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. 


