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1. Úvod 

 

Město Sokolov, prostřednictvím oddělení prevence kriminality městské policie, realizuje pro-

jekty zaměřené na primární a sekundární prevenci kriminality, zejména níže u uvedených cí-

lových skupin:  

 děti předškolního věku;  

 žáci základních a středních škol;  

 ženy a senioři,  

 menšiny, sociálně vyloučení; 

 zdravotně postižení;  

 osoby bez domova a závislí na návykových látkách; 

 

s tématy:  

 osobní bezpečí; minimalizace šikany, prevence v kyberprostoru; 

 primární prevence v dopravě;  

 drogová prevence a osvěta;  

 řešení sociálního vyloučení; 

 problematika domácího násilí na ženách a seniorech.   

 

Výše uvedené projekty, zejména ty sekundární, se cíleně věnují sociální a komunitní prevenci 

kriminality. Situační prevence kriminality je ve městě Sokolov zajištěna vysoce propracova-

ných městským kamerovým dohlížecím systémem.  

 

Prioritou a cílem těchto preventivních opatření v podobě dílčích projektů je snižování míry 

trestné činnosti na území města a zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města. Snížení výskytu 

delikventní činnosti u cílových skupin a jejich ochrana. Spolupráce a koordinovanost všech 

složek podílejících se na ochraně bezpečnosti ve městě a dalších subjektů. Projekty prevence 

kriminality v Sokolově jsou efektivním a koordinovaným systémem sdružený pod projektem  

„  Bezpečné město “.  

 

Projekt „ Bezpečné město “ je projektem, jehož hlavní filosofií je spolupráce. Spolupráce 

těch, kteří na bezpečnost občanů dohlížejí tj. Policie ČR, městská policie, obec jako zástupce 

samosprávy, veřejnost, samosprávy místních organizací a institucí, a sdílejí společné pro-

blémy v oblasti bezpečnosti, hledají a přijímají společná řešení. Dalším důležitým faktorem je 

nastavená komunikace všech participujících subjektů, k čemuž dochází v rámci pravidelného 

setkávání např. formou koordinačních porad či setkávání se u kulatého stolu.  
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2. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA SOKOLOVA 

 

Ve městě Sokolov žije 23 614 obyvatel (stav k 31. 12. 2017). Z toho 11 426 mužů a 12 188 

žen. Oblastí a problémů, na které je potřeba se zaměřit a zacílit jednotlivá preventivní opatření 

jsou vydefinovány ve dvou rovinách: v rovině pocitu bezpečí obyvatel a v rovině reálné kri-

minality v podobě policejních statistik trestné činnosti na území města.   

 

2.1 Kriminalita -  město Sokolov;  územního odbor P ČR Sokolov  

 

Město Sokolov, patří mezi města v Karlovarském kraji, zejména v rámci územního odboru 

Sokolov z pohledu Policie ČR a tudíž bezpečnosti, které je úspěšné v boji s kriminalitou a 

mající nejvyšší  66% objasněnost. V teritoriu územního odboru Sokolov z pohledu policejní 

statistik bylo v roce 2017 spácháno 1 425 trestných činů, z toho v katastru města Sokolova 

518 trestných činů. Z pohledu objasněnosti územní odbor Sokolov za rok 2017 vykazuje údaj 

72,84 % objasněných skutků,  Sokolov - město 67,57% skutků.  V porovnání s rokem 2016  

se nápad trestné činnosti ( 1290; 477) mírně zvýšil, jak v rámci teritoria územního odboru, tak 

i Sokolova- města.   

 

 

Tabulka a graf č.1: Přehled nápadu TČ a objasněnosti k 31. 12. 2017 a stejnému datu v roce 

2016 

 

H. Slavkov

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

CELKOVÁ

Zjištěno 1425 135 85 15 93 -1 227 26 129 10 113 14 96 9 65 11 518 41 99 10

Objasněno 1038 94 69 7 76 -3 161 17 98 5 90 14 81 5 48 5 350 38 65 6

T.j. % 72,84 -0,34 81,18 -7,39 81,72 -2,32 70,93 -0,72 75,97 -2,18 79,65 2,88 84,38 -2,98 73,85 -5,78 67,57 2,16 65,66 -0,64 

OBECNÁ

Zjištěno 1083 169 67 30 64 -4 174 29 89 11 97 22 53 -6 55 11 412 65 72 11

Objasněno 746 145 54 24 47 -7 123 28 62 6 76 22 43 -5 40 6 259 62 42 9

T.j. % 68,88 3,13 80,60 -0,48 73,44 -5,97 70,69 5,17 69,66 -2,13 78,35 6,35 81,13 -0,22 72,73 -4,55 62,86 6,09 58,33 4,23

NÁSILNÁ

Zjištěno 175 58 8 4 22 4 19 -2 7 3 33 20 10 4 8 0 57 20 11 5

Objasněno 162 52 8 4 21 3 18 -1 4 0 33 20 10 5 8 0 53 19 7 2

T.j. % 92,57 -1,45 100,00 0,00 95,45 -4,55 94,74 4,26 57,14 -42,86 100,00 0,00 100,00 16,67 100,00 0,00 92,98 1,09 63,64 -19,70 

MRAVNOSTNÍ

Zjištěno 22 3 0 -2 1 0 5 1 2 -1 4 4 1 1 1 -1 5 -2 3 3

Objasněno 19 3 0 -2 1 0 5 1 2 0 2 2 1 1 1 -1 4 -1 3 3

T.j. % 86,36 2,15 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 33,33 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 80,00 8,57 100,00 0,00

MAJETKOVÁ

Zjištěno 635 90 33 18 20 -7 121 28 51 -3 33 1 26 0 29 6 283 49 39 -2 

Objasněno 347 91 21 13 12 -2 72 26 27 -7 20 3 17 1 14 1 149 55 15 1

T.j. % 54,65 7,67 63,64 10,30 60,00 8,15 59,50 10,04 52,94 -10,02 60,61 7,48 65,38 3,85 48,28 -8,25 52,65 12,48 38,46 4,32

KRÁDEŽE VL.

Zjištěno 173 30 9 6 9 4 48 20 12 -2 13 3 7 -7 13 5 54 8 8 -7 

Objasněno 75 20 3 1 3 1 24 14 4 -3 4 0 6 -1 8 5 22 7 1 -4 

T.j. % 43,35 4,89 33,33 -33,33 33,33 -6,67 50,00 14,29 33,33 -16,67 30,77 -9,23 85,71 35,71 61,54 24,04 40,74 8,13 12,50 -20,83 

KRÁDEŽE PR.

Zjištěno 332 53 17 11 10 -8 59 4 28 5 15 1 15 3 9 -2 155 34 24 5

Objasněno 213 58 12 9 8 -3 40 10 15 -1 13 5 8 -1 2 -5 105 41 10 3

T.j. % 64,16 8,60 70,59 20,59 80,00 18,89 67,80 13,25 53,57 -15,99 86,67 29,52 53,33 -21,67 22,22 -41,41 67,74 14,85 41,67 4,82

Rotava

Přehled nápadu trestných činů a objasněnosti k 31.12.2017 a stejnému datu roku 2016 

Kriminalita
Celkem ÚO Chodov Kraslice SokolovLoket Sokolov-vKynšperkHabartov
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H. Slavkov

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

OSTATNÍ

Zjištěno 251 18 26 10 21 -1 29 2 29 12 27 -3 16 -11 17 6 67 -2 19 5

Objasněno 218 -1 25 9 13 -8 28 2 29 13 21 -3 15 -12 17 6 53 -11 17 3

T.j. % 86,85 -7,14 96,15 -3,85 61,90 -33,55 96,55 0,26 100,00 5,88 77,78 -2,22 93,75 -6,25 100,00 0,00 79,10 -13,65 89,47 -10,53 

HOSPODÁŘSKÁ

Zjištěno 116 -9 1 -3 6 -6 29 5 13 4 4 0 17 11 2 1 39 -19 5 -2 

Objasněno 81 -19 0 -3 6 -5 17 -2 11 5 2 -1 13 7 1 1 28 -17 3 -4 

T.j. % 69,83 -10,17 0,00 -75,00 100,00 8,33 58,62 -20,55 84,62 17,95 50,00 -25,00 76,47 -23,53 50,00 50,00 71,79 -5,79 60,00 -40,00 

ZBÝVAJÍCÍ

Zjištěno 226 -25 17 -12 23 9 24 -8 27 -5 12 -8 26 4 8 -1 67 -5 22 1

Objasněno 211 -32 15 -14 23 9 21 -9 25 -6 12 -7 25 3 7 -2 63 -7 20 1

T.j. % 93,36 -3,45 88,24 -11,76 100,00 0,00 87,50 -6,25 92,59 -4,28 100,00 5,00 96,15 -3,85 87,50 -12,50 94,03 -3,19 90,91 0,43

Kriminalita
Celkem ÚO Habartov Chodov Kraslice Loket Sokolov-vSokolovKynšperk Rotava
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Tabulka č. 2: Stíhané osoby celkem – rok 2017 

 

2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12

registrováno 1290 1425 70 85 94 93 201 227 119 129 99 113 87 96 54 65 477 518 89 99

objasněno (období) 944 1038 62 69 79 76 144 161 93 98 76 90 76 81 43 48 312 350 59 65

objasněno procent 

(období)
73,18 72,84 88,57 81,18 84,04 81,72 71,64 70,93 78,15 75,97 76,77 79,65 87,36 84,38 79,63 73,85 65,41 67,57 66,29 65,66

stíháno celkem 966 945 64 62 82 67 157 138 102 105 86 85 75 85 45 45 304 313 61 64

stíháno fyzických osob 966 945 64 62 82 67 157 138 102 105 86 85 75 85 45 45 304 313 61 64

stíháno mužů 815 797 55 52 66 54 132 116 91 83 75 77 69 75 37 36 249 263 51 59

stíháno žen 151 148 9 10 16 13 25 22 11 22 11 8 6 10 8 9 55 50 10 5

stíháno dětí 1-17 let 58 47 3 1 3 4 27 16 9 4 1 2 1 5 2 6 9 8 3 1

stíháno nezletilých 1-

14 let
29 13 1 1 2 2 15 6 7 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0

stíháno mladistvých 

15-17 let
29 34 2 0 1 2 12 10 2 2 1 2 0 5 2 4 8 8 1 1

stíháno opakovaně 

trestaných osob
368 191 26 18 31 10 60 31 34 18 46 17 29 16 19 10 112 68 16 11

stíháno cizinců 29 46 1 1 1 2 5 5 4 6 3 3 3 6 0 2 8 18 4 3

R190919

OOP SOKOLOV - 

VENKOV

R190916

OOP LOKET NAD 

OHŘÍ

R190917

OOP ROTAVA

R190918

OOP SOKOLOV

R190913

OOP CHODOV

R190914

OOP KRASLICE

R190915

OOP KYNŠPERK 

NAD OHŘÍ
Sledované ukazatele

R1909

ÚO SOKOLOV

R190911

OOP HABARTOV

R190912

OOP HORNÍ 

SLAVKOV

 
 

 

Tabulka č. 3: Druhy trestné činnosti - stíhané osoby Územní odbor Sokolov, rok 2017 

 
registrované

registrováno
objasněno 

(období)

objasněno 

procent 

(období)

stíháno 

celkem

stíháno 

fyzických 

osob

stíháno 

mužů

stíháno 

žen

stíháno 

dětí 1-17 

let

stíháno 

nezletilých 

1-14 let

stíháno 

mladistvých 

15-17 let

stíháno 

opakovaně 

trestaných 

osob

stíháno 

cizinců

100-106 Vraždy 4 4 100 4 4 3 1 0 0 0 3 0

100-199 Násilné činy 175 162 92,57 144 144 132 12 9 3 6 33 12

200-299 Mravnostní kriminalita 22 19 86,36 15 15 15 0 4 1 3 2 0

300-399 Krádeže vloupáním 173 75 43,35 66 66 63 3 4 0 4 25 0

400-499 Krádeže prosté 332 213 64,16 196 196 163 33 16 4 12 64 11

500-599 Ostatní majetková kriminalita 130 59 45,38 62 62 53 9 7 1 6 11 1

300-599 Majetková kriminalita 635 347 54,65 309 309 264 45 25 5 20 92 12

600-699 Ostatní kriminalita 251 218 86,85 225 225 193 32 5 1 4 44 11

100-699 Obecná kriminalita 1083 746 68,88 646 646 560 86 41 9 32 161 31

700-799 Zbývající kriminalita 226 211 93,36 210 210 179 31 5 3 2 24 8

800-899 Hospodářská kriminalita 116 81 69,83 99 99 66 33 2 2 0 8 8

100-999 Celková kriminalita 1425 1038 72,84 945 945 797 148 47 13 34 191 46

objasněné

TSK

stíhané

 
 

 

Tabulka č. 4: Stíhané osoby  - trestná činnost pod vlivem omamných a psych. látek, rok 2017 

 
registrované

registrováno
objasněno 

(období)

objasněno 

procent 

(období)

stíháno 

celkem

stíháno 

fyzických 

osob

stíháno 

mužů

stíháno 

žen

stíháno 

dětí 1-17 

let

stíháno 

nezletilých 

1-14 let

stíháno 

mladistvých 

15-17 let

stíháno 

opakovaně 

trestaných 

osob

stíháno 

cizinců

635
ned. výr. a d. psych. l. a jedů pro jiného 

(§ 283)
45 26 57,78 24 24 18 6 0 0 0 4 3

636 šíření toxikomanie (§ 287) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

641
ned. výr. a d. psych. l. a jedů pro sebe 

(§ 284)
7 6 85,71 6 6 5 1 0 0 0 1 1

642
ned. výr. a d. psych. l. a jedů pro 

výrobu (§ 286)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

643
nedov. pěst. rostlin obsahující om. 

látku (§ 285)
7 7 100 7 7 6 1 0 0 0 1 0

644
výroba a naklád. s látkami s horm. 

účinkem (§ 288)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSK

stíhanéobjasněné
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Tabulka a graf č. 5: Pachatelé – OOP P ČR Sokolov město, rok 2017  

 

Rok Celkem  Muži  Ženy Děti 15-17 Děti 1-14 Recidivisté 

2016 304 249 55 8 1 112 

2017 313 263 50 8 0 68 

 

 
*Zdroj – Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, K. Vary 

 

 

Tabulka č. 6: Přestupky evidované Městskou policií Sokolov, rok 2017  

 

§ 35 tab.z.

Celkem 72 67 235 80 17 6 15 29 16

Přestupky 2017
§ 4/2 alkoh. § 4/2 zel. § 4/2 pes § 5/1f zn. VP § 5/1d rus.kl. § 6 maj.§ 5/1e § 69 č.skl.

 
 

TPZOV Předvolání PAZS Vrak Odtah

Předvedení    

§ 13

  Zadržení       

§ 76

Předaný TČ 

PČR

Kontrola 

osoby Vyřízená č. j.

Odchyt 

zvířete Asistence

Osoba v 

pátrání

Celkem 424 1825 60 1 166 17 6 22 783 391 138 137 8

Ostatní evidované přestupky 

 
 
*Vysvětlivky 

§ 35 Zákon 65/2000 Sb, o ochraně zdraví před škodlivými účinky…..; 

§ 4/2 alkohol na veřejnosti, 

§ 4/2 stání na zeleni, 

§ 4/2 pes na volno, 

§ 5/1f) znečišťování veřejného pořádku, 

§ 5/1e) veřejné pohoršení,  

§ 5/1d) rušení nočního klidu,  

§ 8 majetek, dle Zákona č. 251/2016 Sb, o přestupcích; 

§ 69/2c) černá skládka, dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

TPZOV – technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla 

Asistence – asistence strážníků v nemocnici 



                                                                           

8 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2017 bylo na území Města Sokolov spácháno cel-

kem 518 trestných činů, o 41 více než v roce 2016.  Struktura celkového nápadu trestné čin-

nosti je dlouhodobě tvořena zejména trestnou činností majetkovou, převážně krádežemi pros-

tými a vloupáním. V roce 2017 došlo na území Města Sokolov ke spáchání 283 majetkových 

trestných činů, v roce 2016 byl jejich počet nižší 234, evidentní je stoupající tendence nápadu 

tohoto druhu trestné činnosti. V druhu trestné majetkové činnosti převažují krádeže prosté, 

kterých bylo ve městě v roce 2017 spácháno 155, tudíž se jejich počet oproti roku 2016 zvýšil 

o 34 skutků, kdy jich bylo evidováno 121. Krádeží vloupáním je evidováno v roce 2017 

v počtu 54 trestných činů, v roce 2016  46.  Opět je zde mírný vzestup. Objasněnost je pak 

vyšší u krádeží prostých 67,74 %.  

V roce 2017 bylo spácháno v Sokolově 57 násilných trestných činů, v roce 2016 bylo evido-

váno 37 trestných činů. Objasněnost násilných trestných činů je v Sokolově tradičně vysoká a 

to  92,98%. 

V oblasti mravnostní kriminality eviduje Policie ČR Sokolov – město trend klesající, v roce 

2017  5 skutků, v roce 2016  7 skutků. Objasněnost je 80%. 

Na teritoriu územního odboru Sokolov je celkem 9 obvodních oddělení Policie ČR. Obvodní 

oddělení Sokolov - město v roce 2017 zaujímá 1. místo v počtu zjištěných trestných činů, tak-

též v oblasti spáchané násilné kriminality, mravnostní, majetkové včetně krádeží vloupáním i 

krádeží prostých a hospodářské trestné činnosti. V celkové objasněnosti obvodních oddělení 

je to pak 8 místo. Stíháno bylo v roce 2017 v Sokolově celkem 313 osob, z toho 263 mužů, 50 

žen, 8 dětí mladistvých ( 15-17 let) a z toho 68 trestaných osob bylo stíháno opakovaně. 

V roce 2016 Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov – město evidovalo celkem 477 trestných 

činů a bylo obvodním oddělením s největším nápadem trestných činů v rámci územního od-

boru. Prvenství bylo evidováno v počtu stíhaných osob 304, z toho 249 mužů, 55 žen a 9 dětí 

z toho 8 mladistvých (15-17 let) a 1 nezletilý ( 1-14 let), 112 trestaných osob bylo stíháno 

opakovaně. V oblasti násilné kriminalit, majetkové včetně krádeží prostých i vloupáním, i 

mravnostní bylo opět na 1 místě. V celkové objasněnosti to bylo 9 místo.  Objasněnost za oba 

roky se drží v průměru kolem 65%.  

  

Tabulka č. 7: Údaje kontaktního centra KOTEC o. p. s., za období od 1/2016- do10/2017 

Název Služ-

by/programu 

Počet klientů Počet kontaktů Počet vyměně-

ných jehel 

Počet nástupů 

do léčby 

Kontaktní centr. 

+ Terénní prog.  

(KC,TP) 

237 3911 38 494 ks 27 

Sanace rodiny 

(SAS) 

43 431   

Nízkoprahové 

zařízení pro děti 

a mládež 

(NZDM) 

186 2698   

*Zdroj KOTEC o.p.s. Sokolov  
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Tabulka č. 8: Údaje z Úřadu práce ČR 

Sokolov (Sokolov, Kraslice) 

Rok 
Počet nezaměstna-

ných 
Dávky hmotné nouze Dávky SSP 

2017 (k 31. 12. 2017) 2867 36888 128830 

*Zdroj Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech  

 

Tabulka a graf č. 9: Přehled činnosti Intervenčního centra Sokolov za rok 2017, Sokolov a 

ORP Sokolov   

 

Počet vykázání 

SOKOLOV  

 

Ohrož. osoba=  

ŽENA 

 

Ohrož. osoba= 

MUŽ  

 

Ohrož. osoba= 

DĚTI 

Službu IC 

využilo 

v ORP 

SOKOLOV 

18  15 4 7 43  

     

 

 

 

Kriminogenní faktory způsobující vznik kriminality na území města pro rok 2016, 2017 

 

 nárůst počtu osob bez domova na území města a absence zákonného trestu (zákaz poby-

tu) jako účinného a rychlého nástroje za spáchání přestupků na území města;  

 město je sídlem krajské protialkoholní záchytné stanice;   

 vyšší počet recidivujících osob páchajících zejména majetkovou trestnou činnost;  

 přistěhovalectví sociálně slabých osob z blízkých obcí do města a s tím související je-

jich nízké právní vědomí;  

 nárůst sociálně vyloučených lokalit a fenomén obchodu s chudobou;  

 vysoký počet lidí závislých na sociálních dávkách;  

 vrůstající vztahové a existenční problémy v rodinách a s tím související nárůst násilí; 

 důvěřivost seniorů k nabízeným službám z venkovního komerčního sektoru;  
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 geograficky nepříznivé vlivy – blízkost hranic s cizinou a s tím spojená páchaná trestná 

činnost včetně spáchání pod vlivem návykových látek; 

 vyšší počet trvale žijících cizinců.    
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3. Přehled projektů prevence kriminality realizované na území města Sokolov v roce 

2018 

 

Město Sokolov se v roce 2018 v oblasti prevence kriminality svými projekty zaměří na ty 

skupiny obyvatel, které mohou být ohrožené (ženy, senioři, děti a mládež) nebo jsou vnímané 

jako ohrožující (lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách).  

 

Pro ženy a seniory městská policie (dále jen MP) od roku 2010 realizuje kurzy sebeobrany, 

které byly v minulosti určeny pouze po seniory a od roku 2013 zacíleny na další ohroženou 

skupinu obyvatel a to ženy. Projekt je každoročně realizován v podobě jarního a podzimního 

tříměsíčního kurzu. V roce 2018 budeme v této aktivitě pokračovat. Místem konání kurzů 

jsou prostory nového Fitness Ural v Sokolově.  

 

V oblasti prevence kriminality zaměřené na děti a seniory se MP soustředí na další rozvoj 

projektů, které se na tyto skupiny zaměřují již dlouhodobě a které byly nastartovány v letech 

minulých tj. od roku 2010:    

 

 

PROJEKT BEZPEČNÉ MĚSTO 

 

 Od roku 2010 město Sokolov realizuje projekt zaměřený na zvyšování pocitu bezpečí oby-

vatel města. Projekt je svou filosofií založen na úzké spolupráci samosprávy, městské poli-

ce, Policie ČR, které společným přístupem vycházejí vstříc veřejnosti a jejím potřebám, 

námětům a návrhům v oblasti bezpečnosti.  Zainteresované instituce se zaměřují především 

na sekundární prevenci a to konkrétně na koordinovanou činnost a spolupráci v okrscích. 

Město je rozděleno do 9 okrsků, kdy tyto jsou pro Policii ČR a městskou polici totožné. 

V každém okrsku pracuje určený strážník a policista. Tyto osoby mají osobní zodpověd-

nost za bezpečností situaci ve svém okrsku a obyvatelé se na ně mohou obracet 

s jakýmkoliv požadavkem či dotazem. V okrscích jsou nainstalovány info schránky a to 

celkem v počtu 12 ks za účelem občanům zprostředkovat kontakt s některou 

z bezpečnostních složek tím, že se odbourá cesta na instituce a ztracené, nalezené věci či 

podněty v rámci bezpečnosti vhodí občan do schránky.  Dále jsou bezpečnostní instituce 

s občany propojeny komunikačně pomocí webového portálu Sokolov Bezpečné město 

www.bezpecnemesto.info  a přes sociální síť Facebook. Projekt zahrnuje řadu aktivit a 

opatření, především v dílčích primárních a sekundárních projektech prevence kriminality 

se zaměřením na další ohrožené cílové skupiny, viz. níže :    

 

 

 projekt „ Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních složek 

v Sokolově “  -  je program financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstna-

nost Ministerstva práce a sociálních věcí  - je projektem civilních zaměstnanců samosprávy 

(v počtu 12) zařazených u obecní policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní poli-

ci. Cílem projektu je zaměstnat osoby převážně ze sociálně vyloučených lokalit na pozici 

asistentů prevence kriminality ve spolupráci s Městskou policií Sokolov po dobu tří let. 

http://www.bezpecnemesto.info/
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Projekt přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k ochraně a bezpečnosti osob a majet-

ku. Projekt se realizuje na základě dotačních titulů od roku 2012 doposud. Nyní je tento 

projekt financován dotací od ledna 2018 do prosince 2020 ve výši 11 486 920,85 Kč.   

 

 projekt „ Bezpečná vycházka “   - je program zaměřený na dopravní bezpečnost a primární 

prevenci u dětí předškolního věku. Mateřské školy ve městě jsou vybaveny reflexními ve-

stami pro všechny své děti. Projekt samotný je pak zacílen na děti předškolního věku, kdy 

po návštěvách u strážníků je tématem omalovánek nejen osvěta v dopravě, ale i pravidla 

bezpečného chování venku a doma. Realizace projektu probíhá v Centru prevence městské 

policie.  

 

 projekt „ Senioři - (ne)bezpečné stáří I. “  - je program zaměřený na prevenci viktimnosti 

seniorů. Organizovány jsou přednášky po celý rok a dochází k pravidelnému setkávání 

strážníků se seniorskými organizacemi působícími ve městě. Během roku se pak organizují 

jednorázové aktivity zaměřené na aktuální bezpečnostní situaci ve městě a dále k osvětě 

seniorů v oblasti Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve spolu-

práci s BESIPEM a Policií ČR.  K dispozici jsou pro seniory zadarmo reflexní pásky na 

služebně strážníků. Na konci roku se připravuje pravidelný Večer pro seniory v divadle 

Městského domu kultury. V tomto roce ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov 

a se Základní uměleckou školou.   

 

 projekt „ Bezpečný podnik “ - je program zacílený na bezpečnost (zejména mladých) ná-

vštěvníků pohostinských zařízení. V současné době je do projektu zapojeno 10 podniků 

včetně ZŠ a MŠ (DDM, ZUŠ), které jsou pomocí tísňových telefonů napojeny na pult cen-

tralizované ochrany městské policie. Restaurační podniky jsou napojeny na kamerový sys-

tém a mají k dispozici prvky bezpečnosti (detektor kovu, mobilní tísňový telefon). 

V projektu probíhá jednou ročně (na podzim) setkání provozovatelů s velitelem městské 

policie, vedoucím obvodního oddělení Policie ČR a vedoucí oddělení prevence kriminality. 

MP. Záznamy z kamer využívá Policie ČR.   

 

 projekt „ Bezpečná škola - stop násilí na školách “  - je program zaměření na minimaliza-

ci rizik spojených s nebezpečím ve škole z venkovního prostředí (nebezpečný rodič, útoč-

ník apod.). V projektu se jedná o soubor bezpečnostních opatření, která by měla dosáhnout 

většího pocitu bezpečí ve školách a minimalizaci proniknutí cizích osob do budov škol. 

Opatření na všech sokolovských školách jsou – venkovní monitorovací kamerový systém u 

vstupů a východů ze škol svedený záznamem na MP Sokolov, dohledová služba, přednáš-

ková a vzdělávací činnost pro učitele k problematice násilí ve školách, kurzy první pomoci 

pro učitele, typové karty do všech tříd s návodem, jak postupovat, když ……, typové karty 

od složek IZS s postupem pro učitele, brožura pro učitele s metodikou, jak se zachovat, 

když….., ohně- vzdorné tabule do všech chodeb základních škol s obsahem typových ka-

ret, tísňový telefon. Preventivní hasičské cvičení - evakuace osob, probíhající každý školní 

rok na jiné ZŠ v Sokolově ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, pobočkou So-

kolov.           
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 projekt „ Studentské zastupitelstvo města Sokolov “ -  program spolupráce koordinátorek 

z MP, díky kterému mohou žáci základních a středních škol prostřednictvím svých zástup-

ců upozornit na své zájmy a potřeby, prosadit je a podílet se na dění ve městě. Program 

podporuje posilovat vzájemné kolektivní vztahy, seznamuje děti a mládež s fungováním 

samosprávy města, rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce. Práce studentských zastu-

pitelů kopíruje práci Zastupitelstva města Sokolov. Ve školním roce 2017/2018 je zapojeno 

do projektu 24 žáků s cílem zprostředkovat osvětu protidrogové problematiky na základ-

ních a středních školách formou tříhodinového přednáškového projektu ve spolupráci 

s kontaktním centrem KOTEC o.p.s. Sokolov, dále účast na akci Školympiáda 2018 a na-

vázání spolupráce se seniory bydlícími v DPS při akci na Záchytném zařízení pro zvířata 

Městské policie Sokolov na Vránově. Projekt je podporován Odborem školství MěÚ Soko-

lov.  

 

 projekt „ Podané ruce – minimalizace šikany na školách “ - projekt sekundární prevence 

zacílený na potírání a minimalizaci šikany mezi žáky různého věku na základních školách. 

Aktivní spolupráce žáků vyšších ročníků II. stupně školy a žáků z I. stupně školy. Cílem je 

aktivní práce celých tříd starších žáků s těmi mladšími spolužáky, tvorba individuální prá-

ce, ale i práce týmová. Starší žáci mají patronát nad těmi mladšími, několikrát v roce se ak-

tivně potkávají, pracují společně (společné čtení, tvorba výrobků, společné učení apod.). 

Nastavená je i osobní zodpovědnost staršího spolužáka nad konkrétním mladším spolužá-

kem. Společně pak všichni navštěvují např. domy s pečovatelskou službou a rozmlouvají 

se seniory, např. o jejich bezpečí. Samotní senioři pak předávají cenné životní rady směrem 

k mladší generaci.  Projekt je realizován třetím rokem na Základní škole, ul. Rokycanova 

v Sokolově. 

 

 projekt „ Dovedné ruce “ - program zaměřený na děti z přípravného ročníku při ZŠ ul. 

Běžecká v Sokolově. Projekt, kde je nastavená spolupráce v rámci přednášek se strážníky, 

návštěvy Centra prevence MP Sokolov a tvorba drobných dárkových předmětů dětí pro 

preventivní akce oddělení prevence kriminality MP.   

 

 projekt „ Senior EXPRES “ - program, který MP realizuje od prosince 2015 a vznikla za 

účelem oslovit seniory za předem stanovených podmínek, kteří potřebují odvézt např. za 

lékařem, na nákup, za rodinou, za službami na území města Sokolov.  

 

 projekt „ Pomoc v tísni “  -  program, který oslovil seniory, zejména ty osamocené a ne-

mohoucí a formou tísňového telefonu a přes službu PCO na městské policii, si tito mohou 

přivolat pomoc. V I. kole v roce 2014 bylo osloveno 10 žadatelů, kteří obdrželi tísňové za-

řízení zadarmo a o rok později ve II. kole bylo osloveno dalších 10 seniorů. Celkem 

v tomto projektu má pod dohledem MP Sokolov prostřednictvím PCO 20 potřebných seni-

orů.  

 

 projekt „ NOTES STRÁŽNÍKA PAVLA “ - program primární prevence o bezpečnosti a 

prevenci kriminality u žáků 2. a 3. ročníků základních škol ve městě. Do projektu jsou za-
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pojeny i školy na Březové, v Lomnici, ve Svatavě. Realizace projektu probíhá v Centru 

prevence městské policie.  

 

 projekt „ Soutěžíme se strážníkem Pavlem “ - formou soutěže navazuje na nový projekt 

prevence kriminality Notes strážníka Pavla, který se započal realizovat V Sokolově ve 

školním roce 2016/2017. Jde o slavnostní ukončení projektu absolvujících žáků třetích 

ročníků ZŠ. Formou her si děti zopakují vše, co se v projektu naučily a vyzkouší si získané 

dovednosti v praxi. Akce se koná ve spolupráci s BESIPEM a složkami IZS.   

 

 projekt „ Opatření v obchodních domech “ - spočívající v preventivních opatřeních v 

obchodních domech v době Vánoc. D obchodních center jsou dodány preventivní letáky a 

informační bannery vyrobeny k minimalizaci rizika okradení.  Jednou ročně před Vánoce-

mi se uspořádá schůzka zástupců všech obchodních center ve městě na služebně MP Soko-

lov.   
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4. Závěr  

 

Plán preventivních aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě Sokolov pro rok 2018 plně 

navazuje na Strategický plán prevence kriminality města Sokolova pro období let 2015 - 

2017. Nový strategický plán prevence kriminality města Sokolov pro období let 2019 - 2021 

se bude tvořit v průběhu roku 2018 a bude plně v souladu se Strategií prevence kriminality 

ČR. K tvorbě strategického plánu přispěje i aktuální průzkum pocitu bezpečí obyvatel města, 

který se proběhne v  roce 2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

16 

 

 

4.1 Participující subjekty působící v oblasti prevence kriminality v Sokolově  

 

Aktivně spolupracující subjekty v oblasti prevence kriminality ve městě Sokolov: 

  

    Samospráva vč. městské policie; 

    Mateřské, základní a střední školy ve městě Sokolov; 

    Městský dům kultury v Sokolově;  

 Policie ČR, Obvodní oddělení Sokolov – město, oddělení dopravní Policie ČR; 

 Probační a mediační služba ČR, pobočka Sokolov; 

 Seniorská sdružení a kluby sdružující seniory; 

 Úřad práce ČR, pobočka Sokolov; 

 Sociální pracovnice MěÚ Sokolov; 

 Nevládní organizace zahrnuté v Interdisciplinárním týmu města Sokolov, 

( Český svaz žen, Organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. – intervenční centrum, Člověk v tísni 

o.p.s., Kotec o.s., Dům sociálních služeb, Pedagogicko-psychologická poradna); 

 Nízkoprahová zařízení Půda – KOTEC o.p.s., Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez 

domova – Pomoc v nouzi o.p.s.;   

 Dům dětí a mládeže Sokolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


