STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY
VE MĚSTĚ SOKOLOV NA LÉTA 2020-2021

„Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudíc podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti
zrušeno. Neptejte se, jak mně bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval.
Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému
zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace1. Nic nevyváží a nevykoupí tak
strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než smrt; takový vrah se provinil na
celém člověčenstvu. Ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní – budoucí věky budou mít víc
možností prevence, nápravy a převychování – i jasnější poznání kriminální odpovědnosti.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Zpracoval:
Bc. Jiří Převrátil
projektový manažer
oddělení prevence kriminality

1

z lat. expiatio - "usmíření", "očištění", "zbavení se viny"
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Úvod
Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené
státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání
kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím
omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti
trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování
veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.
Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k
nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 2
V České republice je prevence kriminality postavena celkem na třech pilířích. Prevence je tak
organizována na mimorezortní úrovni, rezortní úrovni a na úrovni místní. Mimorezortním
pilířem máme na mysli vládní úroveň, organizace prevence na rezortní úrovni je v dikci
jednotlivých ministerstev. Z našeho pohledu je nejdůležitější prevence kriminality na místní
úrovni, kam patří preventivní aktivity na úrovni krajů a jednotlivých samospráv měst a obcí.
Ve městě Sokolov je prevence kriminality realizována mimo jiné prostřednictvím Městské
policie, konkrétně veškeré preventivní aktivity organizuje oddělení prevence kriminality při
MP Sokolov. Kromě toho působí ve městě Sokolov řada státních i neziskových organizací,
které jsou součástí strategie prevence, a jejichž výčet je zde:














Mateřské, základní a střední školy ve městě Sokolov;
Městský dům kultury v Sokolově;
Policie ČR, Obvodní oddělení Sokolov – město;
Policie ČR, Dopravní inspektorát Sokolov;
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.p.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.

Tato strategie prevence kriminality byla zpracována v souladu Strategií prevence
kriminality v České republice na léta 2016 -2020, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České
republiky a s Koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018–2022,

2

Ministerstvo vnitra [online]. 2019 [cit. 5.12.2019]. Dostupný z WWW:<https://www.mvcr.cz/clanek/web-onas-prevence-prevence-kriminality.aspx>.
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přičemž platnost zprvu uvedené byla v důsledku koronavirové krize prodloužena do roku
2021.

Cílové skupiny, témata
Na začátku každé strategie je potřeba definovat cílové skupiny, na které bude prevence
kriminality mířena. Z našeho pohledu lze obyvatelstvo města Sokolov rozdělit následovně:











občané města Sokolov celkově,
děti předškolního věku,
žáci základních a středních škol,
ženy,
senioři,
menšiny,
sociálně vyloučení,
zdravotně postižení,
osoby bez domova,
osoby závislé na návykových látkách.

Témata, kterým bychom se v následujícím období platnosti této strategie prevence kriminality
chtěli i nadále věnovat, jsou následující:








osobní bezpečí,
minimalizace šikany,
prevence v kyberprostoru,
primární prevence v dopravě,
drogová prevence a osvěta,
řešení sociálního vyloučen,
problematika domácího násilí na ženách a seniorech.,
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Bezpečnostní analýza okresu a města Sokolov
Analýzy rizikovosti okresu Sokolov
Pořadí rizikovosti okresů dle součtu indexů rizikovosti
2 128,57 2 069,44

1 970,90
1 674,17 1 606,47
1 587,11 1 557,34

1 474,52

1 391,71

1 293,94

Součtem indexu rizikovosti je myšlen součet indexu kriminality, dávek a nezaměstnanosti.
Z tohoto pohledu patří okres Sokolov mezi nejrizikovější okresy v České republice, kde se
umístil na deváté příčce, přičemž před ním jsou již jen takové okresy jako Most či Chomutov.
Okresy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Praha
Ostrava-město
Brno-město
Most
Plzeň-město
Chomutov
Ústí nad Labem
Liberec
Děčín
Česká Lípa
Cheb
Teplice
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Mladá Boleslav

Kraj

Pha
MS
JMK
ÚL
PLK
ÚL
ÚL
LI
ÚL
LI
KvK
ÚL
KvK
MS
SčK
SčK

Počet
obyvatel*

Kriminalita

index
kriminality (idx
10 000)

1 315 076

40 335

306,71

320 529

8 455

263,78

380 612

8 869

233,02

111 974

2 607

232,82

193 045

4 142

214,56

124 727

2 532

203,00

119 247

2 375

199,17

175 122

3 195

182,44

129 683

2 310

178,13

103 244

1 814

175,70

91 633

1 588

173,30

128 735

2 166

168,25

114 891

1 823

158,67

247 048

3 910

158,27

165 731

2 388

144,09

129 844

1 841

141,79

Stránka 5 z 12

17
18
19
20

Bruntál

91 796
1 299
MS
Sokolov
88 270
1 243
KvK
Jeseník
38 171
534
OL
Jablonec nad Nisou
90 638
1 262
LI
* údaje ČSÚ - střední hodnota roku 2019

141,51
140,82
139,90
139,24

V další tabulce je zohledněn pouze index kriminality, kde sice okres Sokolov již není v první
desítce, nicméně v součtu této hodnoty rizikovosti zaujímá Karlovarský kraj smutné třetí
místo v České republice.

Statistika nápadu trestné činnosti OOP Sokolov – město
2017

2018

2019*

celk. obj. tj. % celk. obj. tj. % celk. obj. tj. %
Celková TČ

518 350 67.57 516 362 70.16 534 320 59.93

Obecná TČ

412 259 62.86 392 257 65.56 363 207 57.02

Násilná TČ

57

53 92.58

61

59 96.72

60

42

70

Mravnostní TČ

5

4

11

9

5

5

100

80

81.82

Majetková TČ

283 149 52.65 248 126 50.81 221 105 47.51

Krádeže vloupáním

54

Krádeže prosté

155 105 67.74 117

69 58.97 106

60

Ostatní TČ

67

53

79.1

72

63

87.5

77

55 71.43

Hospodářská TČ

39

28 71.79

57

42 73.68

92

57 61.96

22 40.74

82

37

4512

62

25 40.32
56.6

*data k 30. 11. 2019
Rok

Věk 0-14

15-17

18 a více Recidivisté

2017

0

3

386

99

2018

0

5

402

195

2019*

1

11

349

172

*data k 30. 11. 2019
Z uvedených statistik, které se v tomto případě týkají bezprostředně města Sokolov, vyplývá
hned několik ukazatelů, na které je potřeba reagovat. Především je to obrovský nárůst počtu
pachatelů mladistvého věku, kdy za rok 2019 jich bylo 11, na což bychom se měli zaměřit
právě cestou prevence kriminality.
Celkově je zřejmé, že v roce 2019 došlo k nárůstu celkové trestné činnosti páchané na území
města Sokolov, a současně došlo poklesu objasněnosti trestných činů (to ale bylo dáno
změnou metodiky výpočtu objasněnosti, ke které došlo v roce 2019). Na uvedený nárůst ale
bude třeba náležitě reflektovat.
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Statistika řešených přestupků OOP Sokolov město
Druh řešených přestupků dle §
Přestupky proti zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(zákon o silničním provozu).
Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě dle ust. § 4 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

2017 2018 2019
827

113 1505

117

173

138

Přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích.

288

284

391

Přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 7 zák. č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích.

232

214

223

Přestupky proti majetku dle ust. § 8 zák. č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích.

417

467

466

Přestupky proti zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
Přestupky celkem

48
59
60
1867 2239 2705

Z pohledu řešených přestupků je vidět, že došlo nárůstu počtu přestupků proti zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), a dále
přestupků proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích.

Statistika řešených přestupků Městská policie Sokolov
Druh řešených přestupků dle §

2017 2018 2019

Přestupky proti zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(zákon o silničním provozu).

3628 3780 4148

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě.
Přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích.
Přestupky ostatní
Přestupky celkem

400

358

324

67
57
46
103
68
42
1867 2239 2705

Opět i z této statistiky vyplývá, že došlo v nárůstu počtu řešených přestupků proti zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), avšak
dlouhodobě dochází k poklesu řešených přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupky
proti pořádku v územní samosprávě, a přestupků proti veřejnému pořádku.
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Přehled realizovaných projektů prevence kriminality
Projekt Bezpečné město
Od roku 2010 město Sokolov realizuje projekt zaměřený na zvyšování pocitu bezpečí
obyvatel města. Projekt je svou filosofií založen na úzké spolupráci samosprávy, městské
policie a Policie ČR. Tyto subjekty společným přístupem vycházejí vstříc veřejnosti a jejím
potřebám, podnětům 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
zodpovědnost 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 10 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.
Zde je jejich výčet:

Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce
bezpečnostních složek v Sokolově
Jedná se o projekt, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost
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 policii.
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.
Projekt přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
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. Z uvedeného
tedy vyplývá, že projekt bude v závěru roku 2020 končit, a je tedy nutné na rok 2021 hledat
nové finanční zdroje na jeho udržení. Bude-li vypsán nový dotační titul na podporu
zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit, chtěli bychom znovu požádat o přidělení
dotace.

Bezpečná vycházka
Projekt zaměřený na dopravní bezpečnost a primární prevenci u dětí předškolního věku.
Mateřské školy ve městě jsou vybaveny reflexními vestami, které slouží dětem ve školkách
při vycházkách. Tyto vesty byly v roce 2020 zakoupeny nové z rozpočtu oddělení prevence
kriminality. Každá vesta nese označení se jménem školky, a v případě, že by se dítě ztratilo,
lze ho v krátké době po nalezení předat zpět do školky- Projekt samotný je zacílen na děti
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předškolního věku, se kterými komunikují strážníci oddělení prevence kriminality, a formou
besed je seznamují se základními pravidly bezpečného chování venku a doma. Realizace
projektu probíhá v Centru prevence městské policie nebo přímo ve školkách.

Senioři - (ne)bezpečné stáří I.
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. Velká péče je věnována osvětě seniorů v oblasti bezpečnosti v silničním
provozu. 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, který
bude zorganizován i na sklonku roku 2020.

Bezpečný podnik
Program zacílený na bezpečnost (zejména mladých) návštěvníků pohostinských zařízení,
přičemž do projektu je zapojeno deset podniků. Každý z nich má zapůjčený mobilní telefon
s tísňovým tlačítkem, který je napojen na pult centralizované ochrany městské policie. Dále
jsou ve vybraných podnicích instalovány kamerové systémy, přičemž online přístup k nim má
operátor městské policie, a v případě problému, lze zpětně dohledat kamerový záznam.
V rámci projektu je jednou ročně organizováno setkání provozovatelů podniků s velitelem a
pracovníky oddělení prevence kriminality městské policie, dále s vedoucím Obvodního
oddělení policie Sokolov město. Dotčené setkání v roce 2020 proběhlo v červenu.

Bezpečná škola - stop násilí na školách
Projekt zaměřený na minimalizaci rizik spojených s nebezpečím ve škole (nebezpečný rodič,
útočník apod.). Jedná se o soubor bezpečnostních opatření, která by měla dosáhnout většího
pocitu bezpečí ve školách. Dalším cílem je minimalizace průniku cizích osob do budov škol.
Mezi opatření na základních školách patří například instalace kamerový systém u vstupů a
východů ze škol, které jsou svedeny na městskou policii, kde je zároveň zálohován záznam,
dále je na školách tzv. dohledová služba, která je vybavena mobilním telefonem s tísňovým
tlačítkem, jehož signál je směrován na pult centralizované ochrany městské policie, učitelé
jsou vzděláváni v problematice bezpečnosti na školách, jsou pro ně organizovány kurzy první
pomoci, ve třídách jsou uloženy tzv. typové karty, na kterých je popsáno, jak postupovat
v konkrétních krizových situacích, byla vydána brožura pro učitele s metodikou postupu
při mimořádných událostech, ve chodbách škol jsou instalovány ohnivzdorné prezentační
tabule, které slouží k vystavení typových karet.

Studentské zastupitelstvo města Sokolov
Projekt, díky kterému mohou žáci základních a středních škol prostřednictvím svých zástupců
upozornit na své zájmy a potřeby, prosadit je a podílet se na dění ve městě. Podporuje posílení
vzájemných kolektivních vztahů, seznamuje děti a mládež s fungováním samosprávy města,
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rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce. Práce studentských zastupitelů kopíruje práci
Zastupitelstva města Sokolov. Ve školním roce 2019/2020 je do projektu zapojeno 22 žáků.
Studentské zastupitelstvo v minulosti organizovalo řadu akcí, jejichž cílem bylo mimo jiné
zprostředkovat protidrogovou problematiku na základních a středních školách, konkrétně
formou tříhodinového přednáškového projektu ve spolupráci s kontaktním centrem KOTEC
o.p.s. Sokolov. Zastupitelé dále pomáhali s organizací akce Školympiáda 2018. Projekt je
podporován Odborem školství Městského úřadu Sokolov. V současné době bude třeba doplnit
studentské zastupitelstvo o nové studenty s ohledem na skutečnost, že někteří zastupitelé již
ukončili studium na středních školách.

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. Starší žáci mají patronát nad těmi mladšími, několikrát v roce se aktivně
potkávají, pracují společně (společné čtení, tvorba výrobků, společné učení apod.). Nastavená
je i osobní zodpovědnost staršího spolužáka nad konkrétním mladším spolužákem. 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 Rokycanova, v Sokolově.

Dovedné ruce
Projekt zaměřený na děti z přípravného ročníku při ZŠ Běžecká, v Sokolově. Spočívá ve
spolupráci dětí se strážníky Městské policie Sokolov. Děti navštěvují Centrum prevence
Městské policie Sokolov a vytváří drobné dárkové předměty pro preventivní akce.

Senior EXPRES
Projekt, který Městská policie Sokolov realizuje od prosince 2015. Vznikl za účelem oslovení
seniorů, kteří potřebují odvézt např. za lékařem, na nákup, za rodinou, za službami na území
města Sokolov. Jsou stanoveny podmínky, za kterých lze službu využít. Tento projekt se stále
těší velké oblibě.

Pomoc v tísni
Program, který oslovil seniory, zejména ty osamocené a nemohoucí. 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 zařízení zadarmo, a o rok později ve II.
kole bylo osloveno dalších 10 seniorů. Celkem je v tomto projektu pod dohledem přes 20
potřebných seniorů.

Notes strážníka Pavla
Projekt primární prevence o bezpečnosti a prevenci kriminality u žáků 2. a 3. ročníků
základních škol ve městě, který byl poprvé realizován ve školním roce 2016/2017. Do
projektu jsou zapojeny i školy na Březové, v Lomnici, ve Svatavě. Realizace projektu probíhá
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v Centru prevence městské policie, kde jsou pro žáky škol organizovány interaktivní
přednášky.

Soutěžíme se strážníkem Pavlem
Formou soutěže navazuje na projekt Notes strážníka Pavla. 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.

Opatření v obchodních domech
Spočívající v preventivních opatřeních v obchodních domech v době Vánoc. Do obchodních
center jsou dodány preventivní letáky a informační bannery vyrobeny k minimalizaci rizika
kapesních krádeží. Jednou ročně před Vánocemi se uspořádá schůzka zástupců všech
obchodních center ve městě na služebně Městské policie Sokolov.

Závěr
Prioritou stále zůstává snižování míry trestné činnosti na území města a zvyšování pocitu
bezpečí obyvatel města, čehož lez dosáhnout preventivním působením na jednotlivé cílové
skupiny. Pomyslnými nástroji k dosažení našich priority jsou shora uvedené projekty,
Nicméně naším cílem by neměla být nejen snaha o soustavné snižování protiprávní činnosti
na území města a v obcích, se kterými má Městská policie Sokolov sjednánu veřejnoprávní
smlouvu o spolupráci (Město Březová, Městys Svatava, Obec Dolní Rychnov a Obec
Lomnice), ale především bychom měli provést analýzu současného stavu realizovaných
projektů, následně přehodnotit jejich funkčnost a stanovit si další cíle pro období následující.
Tedy rozhodnout jaké dílčí projekty udržet, případně rozšířit, dále jaké ukončit, ale také
vymyslet projekty nové, které budou zapadat do celkového konceptu páteřního projektu
Bezpečné město. Ten je ve městě Sokolov realizován od roku 2010, a zaslouží si celkový
restart.
Co se týče tzv. situační prevence kriminality, i nadále by měl být ve městě Sokolov udržován
a rozšiřován městský kamerový systém tak, abychom z něj měli odpovídající výstupy. Jsou to
naše oči, prostřednictvím kterých lze protiprávní jednání závadových osob vyskytujících se v
našem městě, nejen odhalovat, ale také objasňovat.
V rámci již spuštěného projektu Bezpečné město bude potřeba v souvislosti s jeho
zmiňovaným restartem, obnovit zpřetrhané vazby mezi jednotlivými subjekty, které na něm
participují, tedy samospráva města Sokolov, Městská policie Sokolov a Obvodní oddělení
policie Sokolov město. Na tom se již začalo pracovat, a v měsíci červenci roku 2020 byl
úspěšně zorganizován seminář k projektu, který proběhl za účasti strážníků Městské police
Sokolov, dále za účasti zástupců z řad zastupitelů města Sokolov, a Policie České republiky.
Kromě zmíněné obnovy zpřetrhaných vazeb, je třeba se v následujícím období soustředit na
zintenzivnění komunikace s občany, tím prohloubit jejich důvěru v realizátory strategie
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prevence kriminality, přičemž uvedené podněty pravidelně vyhodnocovat jejich podněty,
následně je mezi jednotlivými subjekty prevence kriminality je sdílet, a co nejrychleji na ně
reagovat. I v této rovině již byla provedena prvotní opatření. Probíhá například soustavný
monitoring médií a sociálních sítí, neboť se nelze spolehnout, že lidé v dnešní
předigitalizované době přinesou podněty a informace přímo k jednotlivým subjektům
prevence. Takto získaná data jsou vyhodnocována a následně je na ně reagováno například
vysláním strážníků, policistů nebo asistentů prevence kriminality do problémové lokality.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že v nadcházejícím období bude nejdůležitější
SPOLUPRÁCE. Bezpečnost a zajištění veřejného pořádku je věcí nás všech, a k této filozofii
bychom se měli vrátit.
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
problémy 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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