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Úvod 

Koncepce prevence kriminality města Šenov na období 2021–2025 je zpracována v souladu s vládou 

schválenou Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020. 

Koncepce prevence kriminality města Šenov je zaměřena na řešení bezpečnostní situace a místních 

problémů spojených s trestnou činností a přestupků a navazuje na předchozí Program prevence 

kriminality z období let 2016 až 2020 a na Strategický plán rozvoje města s přihlédnutím zejména 

na opatření v rámci bezpečnosti a snižování negativních jevů ve městě. 
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Problematika prevence kriminality 
 
Díky prevenci kriminality je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení nápadu 

trestné činnosti, snížení závažnosti trestné činnosti a jejího rozsahu, stejně jako zvýšení pocitu 

bezpečí občanů. 

 
Hlavní cíle prevence kriminality: 

• snižování míry a závažnosti trestné činnosti, 

• omezování příležitost k páchání trestné činnosti, 

• zvyšování pocitu bezpečí občanů, 

• eliminace kriminálně rizikových a sociálně patologických jevů, 

• zvyšování rizika pro pachatele z dopadení. 

 
Účinná prevence kriminality je založena na dodržování následujících principů: 

• koordinace činností všech subjektů zapojených do prevence kriminality, jejich aktivní 

přístup k dané problematice, vzájemná informovanost, plánování společných aktivit, 

• místní znalost prostředí, rizikových faktorů, příčin a podmínek vzniku bezpečnostních rizik, 

znalost možností jejich eliminace, 

• cílenost preventivních aktivit, jejich efektivnost a dlouhodobá udržitelnost. 

 
Preventivní aktivity jako takové lze vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast situační 

prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost 

odhalení pachatele, snižují potenciální zisk z trestné činnosti), sociální prevence (vytváření aktivit 

zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které 

produkuje pachatele trestné činnosti) a informování občanů o možnostech a způsobech ochrany 

před trestnou činností (prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb). 

Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňují v jednotlivých úrovních realizovaných aktivit, 

v primární, sekundární a terciární prevenci. 

 

Primární prevence se zaměřuje na všechny občany města. Zahrnuje především výchovné, 

vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. 

Upozorňuje na možnosti ochrany před trestnou činností. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní 

ovlivňování děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). 

 

Sekundární prevence se orientuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo obětmi trestné činnosti. Předmětem jejího zájmu jsou 
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sociálně patologické jevy (závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, 

dlouhodobá nezaměstnanost). Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a aktivní podporu 

společensky akceptovatelného jednání. 

 

Terciární prevence představuje soubor resocializačních a reintegračních opatření směřovaných k 

již kriminálně narušeným jedincům a k nefunkčnímu sociálnímu prostředí ve kterém žijí. Jejich 

cílem je rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Dále se věnuje obětem trestných činů, 

zejména formou zdravotního, psychologického a právního poradenství, tréninku a propagaci 

technických možností ochrany před trestnou činností. 

 
Výsledkem dlouhodobě dobře aplikované prevence kriminality je snaha, aby se Šenov stal místem, 

kde se občanům žije bezpečně a kde jsou dostupné služby, které jim mohou pomoct řešit situace 

spojené s trestnou činností nebo jinými rizikovými faktory nebo sociálně patologickým chováním 

některých osob. 

 
Analýzy a rozbory 
 
Město Šenov hraničí s městy Ostravou, Havířovem a Petřvaldem, kdy tvoří mezi těmito 

významnými oblastmi spojnici. 

Těsné sousedství zmiňovaných velkých měst, jejichž okrajové části patří do vyčleněných lokalit, lze 

definovat jako oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Nižší vzdělanost obyvatel žijících v 

aglomeraci, nižší uplatnění na trhu práce, vysoká nezaměstnanost a snadná dopravní dostupnost a 

otevřenost Šenova, skýtá větší anonymitu pro pohyb osob za účelem páchání trestné činnosti. 

Protiprávního jednání se dopouštějí nejen dospělí, ale i mladiství. 

 
Město Šenov spadá pod Městské ředitelství policie ČR Ostrava, obvodní oddělení Vratimov, které 

však své sídlo ve městě nemá. Při plnění úkolů ve spojitosti s bezpečností ve městě s Policií ČR OO 

Vratimov spolupracuje Městská policie Šenov a zástupci města. Tato spolupráce přináší dlouhodobě 

výsledky, které jsou kladně hodnoceny všemi zúčastněnými. Městská policie v této souvislosti 

zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly dle příslušných 

zákonů. Mimo tuto oblast se podílí na prevenci kriminality ve městě a aktivně se zapojuje do různých 

projektů.   
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Bezpečnostní analýza 

Město Šenov náleží do územní působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Vratimov, pod které 

spadají i další obce a to Vratimov, Horní Datyně, Václavovice a městská část Ostrava-Kunčice. 

Obvodní oddělení Policie ČR Vratimov v roce 2019 řešilo celkem 228 trestných činů, v roce 2018 

(259). V obvodu klesla násilná kriminalita, a to o 2 případy na 15 oproti roku 2018 (17). Co se týká 

mravnostní kriminality tak v roce 2019 to bylo 9 případů, v roce 2018 (9). U majetkové kriminality 

bylo v roce 2019 zaznamenáno 110 skutků, v roce 2018 (133), tedy pokles o 23 skutků. Největší 

podíl na kriminalitě mají recidivisté, v roce 2019 (44) a v roce 2018 (59), tím klesl podíl kriminality 

u recidivistů o 15 skutků. 

Celková statistika za OO PČR Vratimov 

Kriminalita (přečiny i zločiny)  OO Policie ČR Vratimov

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 
2018 259 17 9 133 
2019 228 15 9 110 

zdroj: MŘ PČR Ostrava

Pachatelé – stíhané osoby  OO Policie ČR Vratimov 
Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 
2018 1 0 134 59 
2019 1 1 106 44 

zdroj: MŘ PČR Ostrava 

Oběti  OO Policie ČR Vratimov 
Rok Děti (0-17 let) Ženy Osoby starší 65ti let 
2018 7 12 0 
2019 6 11 0 

zdroj: MŘ PČR Ostrava

Index kriminality na 10 tis. Obyvatel   OO Policie ČR Vratimov 
Rok Počet obyvatel Kriminalita Meziroční srovnání Index 

2018 
15 834 

560 
-147 

353,6 

2019 413 260,8 
Výpočet: počet trestných činů / obyvatel služ.obvodu PČR Vratimov x 10tis.= index kriminality
zdroj: www.mapakriminality.cz
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Ve městě Šenov Obvodní oddělení Policie ČR Vratimov v roce 2019 řešilo celkem 74 trestných činů, 

v roce 2018 (83). V městě Šenov vzrostla násilná kriminalita, a to o 3 případy na 9 oproti roku 2018 

(6). Co se týká mravnostní kriminality ve městě Šenov tak v roce 2019 to byl 1 případ, v roce 2018 

(0). U majetkové kriminality bylo v roce 2019 zaznamenáno 40 skutků, v roce 2018 (38), tedy pokles 

o 2 skutky. Největší podíl na kriminalitě mají stíhané osoby starší 18 a více let, v roce 2019 (36) a 

v roce 2018 (46) a recidivisté, v roce 2019 (15) a v roce 2018 (17), tím klesl podíl kriminality u 

stíhaných osob starších 18 a více let o 10 skutků a u recidivistů jen o 2 skutky. 
 
 

Celková statistika za OO PČR Vratimov za město Šenov 
 

Kriminalita (přečiny i zločiny) město Šenov   
Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 
2018 83 6 0 38 
2019 74 9 1 40 

zdroj: MŘ PČR Ostrava 
 
 
Pachatelé – stíhané osoby město Šenov  

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 
2018 0 0 46 17 
2019 0 0 36 15 

zdroj: MŘ PČR Ostrava 
 

 

Oběti  město Šenov   
Rok Děti (0-17 let) Ženy Osoby starší 65ti let 
2018 1 0 0 
2019 0 0 0 

zdroj: MŘ PČR Ostrava 
 

V územním obvodě MŘ Policie ČR Ostrava, kde spadá i město Šenov, bylo v roce 2019 spácháno 

celkem 10 617 trestných činů, objasněno jich bylo 4 934. Index kriminality činil 321,8. V roce 2018 

to bylo 9853 trestných činů, objasněno 4362, index kriminality 298,7. Z dlouhodobého hlediska stále 

patří jak Moravskoslezský kraj, tak Ostrava-město v rámci kriminality k nejzatíženějším místům 

v republice.  

Pachatelé trestných činů pocházejí nejčastěji z již zmiňovaných sousedních měst; Ostravy, Havířova, 

Petřvaldu a Orlové. Tyto osoby se dopouští přestupků především majetkového charakteru. S 

přihlédnutím na ekonomickou a sociální situaci a měnící se životní úrovni se dá očekávat nárůst 

protiprávního jednání. 
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Kriminalita (přečiny i zločiny)  MŘ Policie ČR Ostrava 
Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 
2018 9 853 696 98 6 048 
2019 10 617 711 90 6 361 

zdroj: www.mapakriminality.cz 
 
 

 

Index kriminality na 10 tis. obyvatel  MŘ Policie ČR Ostrava 
Rok Počet obyvatel Kriminalita Meziroční srovnání Index 

2018 
329 854 

9 853 
-764 

298,7 

2019 10 617 321,8 
Výpočet: počet trestných činů / obyvatel okresu Ostrava-město x 10tis.= index kriminality 
zdroj: www.mapakriminality.cz 
 

 

Počet přestupků řešených OO Policie ČR Vratimov (graf č.1.) vykazuje v roce 2019 nárůst, a to s 

celkovým počtem 862 oproti roku 2018, kdy bylo evidováno 435 přestupků. Největší podíl na těchto 

údajích vykazují ostatní přestupky, a to v obou letech. Nárůst byl nicméně zaznamenán u přestupků 

proti majetku a občanskému soužití. 

 
 
 
Graf.č.1 
 

 
 
zdroj: MŘ PČR Ostrava 
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Městská policie Šenov (MP) v roce 2019 přijala 1023 oznámení, v roce 2018 (946), což je o 77 

oznámení více. MP asistovala u 20 (22) dopravních nehod, 5 (9) požárů, 23 (29) výjezdů součinnost 

HZS /např. technická pomoc, popadané stromy/, 9 (2) rodinných a 2 (1) sousedských sporů, 5 

podezření na domácí násilí (0). Policii ČR bylo v roce 2019 oznámeno 5 důvodných podezření ze 

spáchání trestných činů, v roce 2018 (10), z toho 3 krádeží (6), 0 ohrožení pod vlivem návykové 

látky (2), 2 ostatní trestné činy (2). Převážně se jedná o krádeže vloupání do vozidel, rodinných 

domů, chatek, novostaveb. Městská policie vyjížděla v roce 2019 k 44 událostem na žádost Policie 

ČR oproti roku 2018 (62). Jedná se o výjezdy, kdy Policie ČR nemůže na místo okamžitě vyjet a 

zasáhnout. MP byl v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 zadržen 1 pachatel trestné činnosti (0), 1x 

pátráno po hledaných a pohřešovaných osobách (4), 1x zjištěno hledaných a pohřešovaných osob 

(1), 7 osobám (3) musela být přivolána RZS z důvodu zdravotních komplikací. V roce 2019 byl 

celkový počet projednaných přestupků 318 (327). V rámci BESIP městská policie v roce 2019 řešila 

261 přestupků, 10 jich bylo postoupeno správnímu orgánu. V roce 2018 to bylo 255 přestupků a 32 

postoupeno správnímu orgánu. Statistika řešených přestupků MP a Komise pro projednávání 

přestupků (KPPP) znázorňují grafy č.2 a č.3. 

 

Graf.č.2 
 

 
zdroj: MP Šenov 
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Graf.č.3 
 

 
zdroj: KPPP při MěÚ Šenov 
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Stav veřejného pořádku a míra páchání trestné činnosti do jisté míry ovlivňuje problematika v 

sociální oblasti tzn. dlouhodobá i opakovaná nezaměstnanost, ale i oblast vnímání morálních hodnot, 

osobních vlastností a zájmů této ohrožené skupiny lidí. 
 

Celkové srovnání počtu přestupků a jejich indexu na 10 tisíc obyvatel 

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet     index na 10 tis. obyv.  

 
druh 

 

 
k 31.12. 

2019 

změna 
proti 
2018 

 
k 

31.12. 
2018 

 
rok 

2019 

 
změna 
18-19 

 
rok 

2018 

 
rok 

2019 

změna 
18-19 

(index) 

změna 
18-19 

(%) 

proti 
veřejnému 

pořádku 

6 435 -9 

8 9 1 12,4 13,9 1,5 12,5 

proti 
občanskému 

soužití 
35 56 21 54,3 87,0 32,6 60,0 

proti majetku 
 19 27 8 29,5 41,9 12,4 42,1 

na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

0 0 0 0 0 0 0 

přestupky proti 
obecně 

závazným 
vyhláškám v 

oblasti 
bezpečnosti a 

veřejného 
pořádku 

43 27 -16 66,8 41,9 -24,8 -37,2 

BESIP 255 261 6 396,2 405,5 9,32 2,3 
Ostatní 444 838 394 698,9 1291,3 592,4 88,7 

počet přestupků / obyvatel x 10tis.= index přestupků 
 

 
Teritoriálním rozložení páchání trestné činnosti a přestupků ve městě: 
 

• Radniční náměstí, ul. Těšínská, ul. Obecní – krádeže v prodejnách, 

• Radniční náměstí, Zámecký park, okolí staré školy – kde se zdržují osoby bez přístřeší, které 

konzumují alkoholické nápoje, znečišťují veřejné prostranství a budí veřejné pohoršení, 

• Šenov – drobné krádeže, vloupání do zaparkovaných motorových vozidel, do rodinných 

domů, chatek, průmyslových a jiných objektů nebo v lokalitách města, kde dochází k 

výstavbě rodinných domů, 



 

11 

• Šenov – převážně přestupky proti majetku, občanské soužití, porušení obecně závazných 

vyhlášek a nařízení, vandalismus, sprejerství, 

• silnice, místní a účelové komunikace – porušování pravidel zákona o silničním provozu. 

 
 

Sociálně-demografická analýza  
 

Město Šenov se nachází v severovýchodní části České republiky v kraji Moravskoslezském, který 

patří k nejhustěji osídleným oblastem České republiky. Svým územím spadá do okresu Ostrava-

město. 

Šenov je součástí mikroregionu Slezská brána, který byl založen v roce 1999. Region Slezská brána 

má rozlohu 80,68 km2, žije v něm 26 586 obyvatel (stav rok 2019), sdružuje celkem 9 měst a obcí 

(Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov, Žabeň, Sviadnov) v okrese 

Frýdek-Místek a okrese Ostrava-město. 

Šenov měl k 31.12. 2019 celkem 6 435 obyvatel (graf č.4), rozkládá se na rozloze 16,63 km2.     

Zeměpisné souřadnice: 49° 47′ 3″ s. š., 18° 22′ 47″ v. d. 

 

Graf č.4 
 

 
zdroj: www.ostrava.cz 
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Nezaměstnanost                     
Ostravský region patří v nezaměstnanosti v rámci celé ČR dlouhodobě ke strukturálně 

nejpostiženějším oblastem. Výrazný charakter má především razantní útlum a restrukturalizace 

těžkého průmyslu, plánované uzavíraní hlubinných dolů a následná nízká příležitost k uplatnění na 

trhu práce.            

          

Míra nezaměstnanosti v Šenově v roce 2019 dosáhla 1,90 % s celkovým počtem 79 uchazečů o 

zaměstnání. Počet těchto uchazečů zaznamenal poklesl oproti roku 2018 o 11 osob, kdy míra 

nezaměstnanosti dosahovala 2,16 % (graf č.5). 

 

Graf č.5

 
zdroj: ÚP ČR 
 
 
 

V okrese Ostrava-město byl počet uchazečů o zaměstnání v roce 2019 celkem 11 787 osob (mapka 

I.). Podíl nezaměstnaných činil 5,1 % - 5,6 %. V roce 2018 byl podíl nezaměstnaných 5,2 % - 6,0 % 
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Mapa I. - Podíl nezaměstnaných osob, počet uchazečů a volných pracovních míst v jednotlivých 
okresech MSK ke konci roku 2019 
 
 

 
zdroj: ÚP ČR 
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Mapa II. - Podíl nezaměstnaných osob, počet uchazečů a volných pracovních míst v jednotlivých 
okresech MSK ke konci roku 2018 
 
 

 
zdroj: ÚP ČR 
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Za rok 2019 bylo v okrese Ostrava-město vyplaceno celkem 183 303 dávek hmotné nouze oproti 

roku 2018 (263 278) a celkem 414 768 dávek ze systému státní sociální podpory oproti roku 2018 

(442 095). Systém státní sociální podpory byl zaveden zákonem č. 117/1995 Sb. 

Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce, respektive ve 
správním obvodu okresu či ORP 

okres Ostrava-město 

Počet vyplacených dávek hmotné 
nouze 2018 2019 meziroční

srovnání 
index na 1 tisíc obyvatel 

2018 2019 

Příspěvek na živobytí 174 850 131 738 -43 112 530,0 399,3 

Doplatek na bydlení 60 373 50 612 -9 761 183,0 153,4 

Mimořádná okamžitá pomoc 1055 953 -102 3,1 2,8 
Výpočet: počet vyplacených dávek / obyvatel okresu x 1tis..= index
Počet obyvatel okresu k 1.1.2020 = 329 854 zdroj: www.ostrava.cz 
zdroj: ÚP Ostrava

okres Ostrava-město 

Počet vyplacených dávek SSP 2018 2019 meziroční
srovnání 

index na 1 tisíc obyvatel 

2018 2019 

Sociální příplatek*) x x x x x 

Přídavek na dítě 163 032 148 952 -14 080 494,2 451,5 

Příspěvek na bydlení 175 603 162 170 -13 433 532,3 491,6 

Rodičovský příspěvek 102 660 102 984 +324 311,2 312,2 

Porodné 686 552 -134 2,0 1,6 

Pohřebné 114 110 -4 0,3 0,3 
Výpočet: počet vyplacených dávek / obyvatel okresu x 1tis..= index
Počet obyvatel okresu k 1.1.2020 = 329 854 zdroj: www.ostrava.cz 
*) od roku 2012 dávka zrušena
zdroj: ÚP Ostrava
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Institucionální analýza 

Účinná prevence vyžaduje aktivní činnost všech zainteresovaných subjektů a nutnou koordinaci této 

činnosti. Jde především o propojenost, vzájemnou informovanost, plánování a vyhodnocení 

výsledků. Na jejich základě pak stanovovat priority pro následující období a vyvarovat se 

případných chyb. 

Hlavní koordinační složkou optimalizující náplň práce jednotlivých subjektů je pracovní skupina 

prevence kriminality jmenována zastupitelstvem města v čele s manažerem prevence kriminality. 

Participující subjekty: 

Městská policie 
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v souladu se zákonem 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Městská policie se již řadu let aktivně zapojuje do prevence kriminality, kdy bylo za podpory 

dotačních titulů realizováno několik projektů zvyšujících bezpečnost ve městě. Na školách se 

každoročně pořádají různé akce; dopravní výchova, přednášky a besedy na témata nejzávažnějších 

situací týkajících se dětí a mládeže (šikana, experimentování s alkoholem, drogami z důvodu 

nedostatečné volnočasové aktivity a dalšího asociálního jednání). Jsou pořádány besedy se seniory 

na aktuální témata poplatné době. Akce se organizují v součinnosti s Policií ČR a složkami IZS. 

Policie ČR 
Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. 

Policie ČR úzce spolupracuje s vedením města a městskou policií při zajišťování veřejného pořádku 

ve městě. Policisté realizují s městskou policií společné nebo samostatné besedy v oblasti prevence 

kriminality v místních školách. PČR poskytuje analytická data týkající se trestné činnosti ve městě 

Šenov a vyhotovuje analýzu trestné činnosti, kterou jednou ročně předkládá zastupitelstvu města. 

MěÚ Šenov – úsek sociální a zdravotní péče 

Odbor sociální a zdravotní péče při MěÚ se zabývá činností v rámci potřeb rodin s dětmi, seniorů a 
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občanů se zdravotním postižením. Ve městě působí terénní sociální pracovnice, které poskytují 

občanům pečovatelskou službu. Pracovník odboru sociální péče při městském úřadu spolupracuje s 

magistrátem města Ostrava, odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), městskou policií, 

policií ČR. Město Šenov spadá do tzv. širšího správního obvodu 12 přidružených obcí. 

Mateřská škola 

MŠ Šenov má svůj školní vzdělávací program zaměřený na oblast podpory zdraví a ekologie. 

Zaměstnanci MŠ podporují preventivní činnost a spolupracují na různých projektech. Mateřská 

škola pořádá akce pro děti, má také několik zájmových kroužků. MŠ navštěvuje přes 170 dětí ve 

dvou zařízeních. 

Základní škola 

ZŠ Šenov má svého protidrogového koordinátora a výchovného poradce. Během školního roku 

pořádají různé aktivity v oblasti primární prevence kriminality a sociálně patologických jevů a 

podílejí se na mnoha projektech. Na škole je dostupný výběr kroužků v rámci volnočasových aktivit. 

Zdejší devítiletou školu navštěvuje více než 740 žáků, někteří dojíždějí i z okolních obcí. ZŠ má 

také své odloučené pracoviště v místní části Podlesí, kde jsou 1.-5.třídy. 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche 
Patří k malým školám, kapacita školy je 230 žáků. Žáci zde mají možnost získávat základy vzdělání 

v oboru hudebním a výtvarném. 

Muzeum a knihovna Šenov 
Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby včetně multimediálních 

informací. Pořádají různé akce, např. noc s Andersenem, předčítání z knih, výtvarné soutěže aj. 

Muzeum přibližuje občanům historii Šenova s cílem uchovat svědectví o díle předků. Muzeum 

pořádá výstavy, vernisáže a přednášky. Muzeum s knihovnou sídlí v objektu bývalé Staré školy. 

Na prevenci ve městě se podílí celé spektrum organizací, které disponují kvalitními pracovníky a 

jsou ochotny spolupracovat na řešení společného problému. Níže jsou uvedena občanská sdružení a 

organizace působící na území města, které mohou nejen dospělým, ale hlavně dětem a mládeži 
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nabídnout zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a 

dovednosti, pomáhat jim vyrůstat v samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na 

alkoholu, drogách či automatech. K významným organizacím na poli prevence a výchovy dětí a 

mládeže pracujících na základě křesťanských principů se řadí taktéž Farní sbor Římskokatolické 

církve a Farní sbor České církve evangelické. 

Občanská sdružení a organizace působící ve městě: 
Sbor dobrovolných hasičů města Šenov, modelářský klub při AVZO TSČ, lukostřelecký klub, 

šenovský rybář, kynologická organizace, TJ Sokol Šenov, SK Šenov, SK Lapačka, šachový klub 

Šenov, Orel Šenov, Junák, Pionýři, Klubka, taneční škola Palas a další. 

Mnoho spolků a sdružení má své sídlo v objektu moderně zrekonstruované Staré školy, která nabízí 

kvalitní zázemí k provozování volnočasových aktivit. 
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SWOT analýza 

Ke stanovení priorit a řešení hlavních a dílčích problémů byla využita metoda SWOT analýzy. 

SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence kriminality a dále také příležitosti 

a hrozby v této oblasti. 

SILNÉ STRÁNKY 
• Zájem a iniciativa k řešení problémů
• Existence Koncepce prevence

kriminality
• Existence strategického dokumentu

rozvoje města v souladu s koncepcí
prevence kriminality

• Zařazení prevence kriminality do
strategických dokumentů města

• Zřízena funkce manažera prevence
kriminality, pracovní skupina prevence
při městské policii, existence komise
bezpečnosti

• Vyhodnocování programu prevence
kriminality

• Financování prevence kriminality pro
zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku
ve městě

• Finanční podpora města v oblasti sportu
a volnočasových aktivit

SLABÉ STRÁNKY 
• Dlouhodobý nárůst kriminality na území

Ostravska
• Kumulace sociálně nepřizpůsobivých

obyvatel
• Nedostatečná informovanost občanů
• Malá vymahatelnost práva
• Závislost na návykových látkách a

alkoholu
• Chybějící oddělení Policie ČR
• Vysoká nezaměstnanost v regionu
• Nedostatek finančních prostředků
• Chybějící kamerový systém

PŘÍLEŽITOSTI 
• Rozvoj spolupráce s PČR, MP, OSPOD,

MěÚ, spolky a organizacemi
• Podpora a hledání účinných opatření
• Výstavba areálu volného času
• Vybudování kamerového systému
• Efektivní využívání dotačních titulů
• Informování veřejnosti o stavu

kriminality ve městě

HROZBY 
• Nárůst kriminality nepřizpůsobivých a

osob bez domova
• Zvyšující se nezaměstnanost
• Ekonomický propad seniorů
• Nálada ve společnosti – extremismus
• Nárůst drogově závislých
• Hrozba zvyšujícího se násilí vůči

majetku a občanům – nárůst kriminality
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Priority a cíle obsažené v koncepci 

Úkolem preventivních opatření je zvyšování právního povědomí občanů, zejména pak dětí              

a mládeže. U dospělých, a především seniorů je nutné opakovaně upozorňovat na rizika 

a bezpečnostní opatření zabraňující páchání trestné činnosti na této skupině obyvatel. 

Působnost města v oblasti prevence kriminality je nezastupitelná. Prohlubování vzájemné 

spolupráce města s orgány působícími v preventivní oblasti (Policie ČR, městské policie, 

OSPOD...), se školami, školkami, neziskovými organizacemi, je nezbytné pro osvojení si úkolů      a 

postupnou realizaci opatření stanovených v tomto plánu. 

Motivace občanů k aktivnímu přístupu zabraňujícímu patologickému chování jedinců nebo skupin, 

stejně jako vyčlenění dostatku vlastních finančních prostředků z rozpočtu města pro oblast prevence 

kriminality povede ke zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě a prohlubování právního 

povědomí. 

Předcházení nápadů trestní činnosti nelze bez finanční podpory dobrovolných organizací a bez 

modernizace zařízení prostor a ploch umožňující seberealizaci převážně mládeže. 

Zpracování nového průzkumu na téma vnímání pocitu bezpečí občany, zjištění aktuálních potřeb 

dětí, mládeže, rodičů a seniorů, je předpokladem pro stanovení priorit na jednotlivé roky koncepce. 

HLAVNÍ PRIORITY 

Prioritami prevence kriminality pro následující období jsou: 

1) rozvoj spolupráce participujících subjektů na prevenci kriminality,

2) prevence kriminality dětí a mládeže,

3) zvyšování právního povědomí a pocitu bezpečnosti seniorů,

4) informovanost k řešení problematiky kriminality v Šenově,

5) řešení situace nepřizpůsobivých občanů,

6) aktivní postoj k řešení možných problémů spojených s migrací obyvatel,

7) soulad koncepce prevence kriminality se strategickým plánem města.

Rozvoj spolupráce participujících subjektů na prevenci kriminality 

Vzájemná spolupráce města, organizací a spolků je pro další rozvoj na poli prevence kriminality 

nezbytností. 

Využití volného času ke sportování či kulturnímu vyžití, pořádání různých společenských akcí a 

podniků a vytváření podmínek k jejich provozování, je považováno v boji s kriminalitou za jeden z 
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nejúčinnějších prostředků. I nadále je potřeba prohlubovat spolupráci mezi představiteli města, 

městskou policií a volnočasovými organizacemi a spolky a podporovat jejich další rozvoj. 

Prevence kriminality dětí a mládeže 

Věková hranice pachatelů trestných činů se celospolečensky pohybuje směrem dolů. Cestou ke 

splnění vytyčeného cíle je zabránění působení negativních vlivů na dospívající mládež, zvyšování 

informovanosti na možná rizika a směřování dětí a mládeže k aktivnímu využívání volného času. 

Důležitá je přímá práce s dětmi ve školách při dopravní výchově a bezpečnostních akcích formou 

besed, přednášek a ukázek a tím zvyšovat jejich právní povědomí. Podpora zapojování dětí a 

mládeže do volnočasových aktivit, do celoměstských akcí, Jarmarku a dalších společenských setkání 

občanů. Podpora spolků a organizací, které organizují volný čas mládeže, formou dotací. 

Výchova dětí v oblasti životního prostředí, vedení mládeže k separaci odpadu ve školách, spolcích 

a zájmových organizacích, s cílem přenést tyto návyky do domácností. 

Utváření a formování podvědomí mládeže o vytvářených hodnotách a budování kladného vztahu   k 

práci a vytvořeným hodnotám zapojováním mládeže do aktivit spojených se zlepšením životního 

prostředí. 

Zvyšování právního povědomí a pocitu bezpečnosti seniorů 

Senioři se stávají často obětí trestné činnosti. V Šenově stejně jako v celé České republice jsou 

evidovány některé druhy trestné činnosti, které jsou způsobem provedení, zejména výběrem oběti, 

zaměřeny právě na seniory. Jedná se o specificky provedené krádeže a podvody v domech nebo 

bytech seniorů za využití věrohodných legend, (např. odečty energií v bytech, vydávání se za 

příbuzné apod.) prostřednictvím nichž se pachatelé dostanou do obydlí. Do této specifické trestné 

činnosti lze zahrnout krádeže na osobách nebo v bytech, domech seniorů, podvody, loupeže. Senioři 

jsou dále ohroženi činností prodejců různého zboží. Jedná se o nabízení předraženého zboží, které 

je v mnoha případech provázeno nátlakem, manipulacemi a obdobným jednáním. 

Prioritou je proto cílené vyhledávání osob, které jsou ohroženy konkrétní trestnou činností, zejména 

podvodů a krádeží a následná práce s nimi. Zároveň je důležité plošné informování a vzdělávání 

seniorů o druzích trestné činnosti, kterými jsou ohroženi, o způsobech páchání této trestné činnosti 

a možnostmi účinné ochrany. 

Informovanost k řešení problematiky kriminality v Šenově 

Lepší informovanost občanů o možnosti obrany před nátlakovým jednáním jednotlivců a skupin, 

prezentace a osvěta problematiky kriminality v místním tisku. 

Omezení a zabránění krádežím věcí z automobilů, jejichž zvýšený výskyt byl zaznamenán poblíž 
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škol, kde dochází k dočasnému parkování vozidel a na parkovištích u prodejen a hřbitova, rozšíření 

městského kamerového systému na nejvíce ohrožené lokality včetně instalace informativních cedulí. 

Preventivní působení na občany prostřednictvím místního periodika, osazování fotopastí na riziková 

místa a předcházení přestupkům. Prevence sociálně patologických jevů pokračováním školních 

preventivních akcí zaměřených na seznámení s důsledky užívání alkoholu nebo jiných drog, 

odhalování záškoláctví a šikany dle aktuálních preventivních programů škol. 

Řešení situace nepřizpůsobivých občanů 

V centru města se dlouhodobě pohybuje větší počet osob bez přístřešku, případně osob závislých na 

alkoholu. K nejproblematičtějším lokalitám patří Zámecký park a Radniční náměstí. Cílem je 

eliminace nežádoucích jevů, včetně žebrání nebo požívání alkoholu na veřejném prostranství, 

především na místech, kde je konzumace alkoholu zakázána. 

Tato skupina zahrnuje jak osoby, které jsou ohroženy trestnou činností, tak osoby, u kterých existuje 

reálné riziko páchání trestné činnosti, nebo komunity, kde může docházet k trestné činnosti.   

Potřebné je monitorovat vznik takových komunit a skupin a dále zaměřit způsob práce na řešení 

sociálních problémů spojených s nezaměstnaností, bydlením, dluhovou problematikou apod. 

Je důležité snížení koncentrace obtěžujících osob v určitých oblastech a snížení přestupků na úseku 

veřejného pořádku v souvislosti s alkoholismem důsledným dodržováním právních předpisů. 

Další rizikovou skupinou osob jsou v této oblasti osoby závislé na drogách. Je nutné monitorování 

nových trendů v oblasti omamných a psychotropních látek a jejich distribuce. 

V oblasti dalších typů závislostí, jako je např. gamblerství, je vhodné podporovat přednáškové 

aktivity na dané téma. 

Je nutné realizovat preventivní akce a kontroly na gamblerství a konzumace alkoholu mladistvými 

v restauračních zařízeních a na akcích pořádaných pro mládež. 

Aktivní postoj k řešení možných problémů spojených s migrací obyvatel 
V průběhu příštího období nelze vyloučit nárůst doposud „neznámých“ rizikových faktorů 

souvisejících s aktuální mezinárodní situací, která zasahuje okolní státy. Není možné zastávat v této 

otázce neutrální nebo netečný názor. Danou problematiku je nutné řešit s předstihem a zahrnout ji 

do dalších rozvojových a investičních plánů města včetně koncepcí prevence kriminality a krizového 

plánu. 

Soulad koncepce prevence kriminality se strategickým plánem města  

Koncepce prevence kriminality je v souladu se strategickým plánem rozvoje města Šenova na období 

let 2016–2023. 
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Závěr 

Koncepce prevence kriminality pro město Šenov na období 2021–2025 je dokument, který je 

zpracován na základě bezpečnostní analýzy a vyhodnocení potřeb a poznatků občanů města. Jeho 

úlohou je zajistit přiměřenou míru a úroveň preventivních opatření a tím účinně ovlivňovat 

bezpečnostní situaci ve městě. 

Důležitým aspektem u prevence je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale především 

její předcházení, a to prostřednictvím vhodně zvolených a cílených opatření. 

Účinná prevence kriminality je primárním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje města. 

Snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost 

a je základním pilířem pro spokojený život občanů v bezpečném městě. 

Zpracovali: Martin Kretek, Roman Kulhánek, Ing. Jan Blažek
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Příloha 

Charakteristika aktivit – sociální prostředí a lidské zdroje 
Název priority: S1 Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti 
Název opatření: OP S 1.1 Rozvoj sociálních služeb 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a 
spolupráce Termín Odhad finanční 

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

S3.1.3. Podpora spolkové činnosti Podpora aktivit a využití 
volného času 

Občané Šenova Město Šenov, 
spolky 

2016 - 2025 3,5 mil. Využití volného času, 
prevence kriminality 

Název priority: S4 Volnočasové aktivity 
Název opatření: OP S 4.1 Volný čas občanů města 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a 
spolupráce Termín Odhad finanční 

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

S4.1. 1. ZUŠ – rekonstrukce objektu Rekonstrukce otopné 
soustavy, zateplení, 
střecha, bezbariérovost 

Děti, mládež, 
občané Šenova a 
okolních obcí 

Město Šenov 2016 - 2025 15, 85 mil. Modernizace, úspora 
energie, prevence 
kriminality 

S4.1.2. Stará škola Úprava okolí, lanové 
centrum 

Děti, mládež, 
občané Šenova 

Město Šenov, 
Mittal, Č-S, EHP 
Norsko 

2022 - 2025 1,5 mil. Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.3. Rekonstrukce sportovního areálu Lipová Rekonstrukce sportoviště, 
atletické dráhy, zázemí pro 
diváky 

Občané Šenova a 
okolních obcí 

Město Šenov, SK 
Šenov, MŠMT 

2017 - 2025 6 mil. Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.4. Modernizace sportovišť a dětských hřišť 
Lapačka, Relax, DTJ 

Zázemí pro návštěvníky, 
sociální zařízení, povrchy 
sportovišť 

Děti, mládež, 
občané Šenova a 
okolních obcí 

Město Šenov, 
OPŽP, MŠMT,Č-S, 
Č-P,   

2017 - 2025 14 mil. Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.5 Zámecký park Vybudování zábavních 
prvků 

Děti, mládež, 
občané Šenova a 
okolních obcí 

Město Šenov, 
Mittal, EHP 
Norsko, Č-S, 

2016 - 2025 3 mil. Využití volného času, 
prevence kriminality 
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Charakteristika aktivit – infrastruktura 
Název priority: I1 Územní a technická příprava rozvojových ploch pro podnikání, služby a bydlení 
Název opatření: OP I 1.1 Zkvalitnění infrastruktury obce 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a 
spolupráce Termín Odhad finanční 

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

I1.1.2. Vybudování a rekonstrukce osvětlení ve městě Vybudování osvětlení, 
údržba a opravy 

Občané Šenova Město Šenov 2016-2025 15 mil. Rozšíření VO, zlepšení 
bezpečnosti občanů 

Název opatření: OP I 1.2 Technické služby obce 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a 
spolupráce Termín Odhad finanční 

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

I1.2.2. Obnova technického vybavení 
MěPOS, MP, MěÚ 

Rekonstrukce objektu 
STS, vozový park 

Občané Šenova Město Šenov 2017-2025 6 mil. Zkvalitnění poskytování 
služeb občanům, 
bezpečnost 

I1.2.3. Vybudování MKDS Řešení kamerového 
systému ve městě 

Občané Šenova Město Šenov, 

MV ČR 

2017 2025 2 mil. Prevence kriminality 

Název priority: I3 Podpora pěší dopravy, dopravní infrastruktura 
Název opatření: OP I 3.1 Obnova místních komunikací a cyklostezek, dopravní dostupnost 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Garanti a 
spolupráce Termín Odhad finanční 

náročnosti (Kč) Očekávaný přínos 

I3.1.2. Výstavba a opravy chodníků Výstavba chodníků, 
bezbariérové úpravy 

Občané Šenova Město Šenov, SFDI         2016-2025 35 mil. Zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu 

I3.1.4. Oprava povrchu místních komunikací Oprava po kanalizaci, 
šířkové korekce 

Občané Šenova Město Šenov 2016-2025 15 mil. Zvýšení bezpečnosti 
občanů 

I3.1.7. Pasivní bezpečnost dopravy ve městě Bezpečnostní prvky při 
vjezdu do města, 
zpomalovací prvky, 
tlačítkový semafor u ZŠ 

Občané Šenova Město Šenov 2017-2025 3 mil. Prevence chodců a občanů 

I3.1.9. Lávka přes silnici I/11 s napojením na stávající 
cyklostezky 

Vybudování lávky pro pěší 
s napojením na stávající 
cyklostezky 

Občané Šenova a 
Václavovic, 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
IROP, SFDI 

2017-2025 95 mil. Bezpečné spojení severní a 
jižní části Šenova, zvýšení 
dopravní bezpečnosti 

I3.1.10. Rozšíření sítí cyklotras a chodníků pro pěší 
včetně bezpečnostních boxů na kola a mobiliářů 

Vybudování chybějících 
sítí cyklotras a chodníků  s 
napojením na stávající, 
vybudování boxů, stojanů, 
posezení a informačních 
tabulí, bezbariérovost 

Občané Šenova 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
SFDI, IROP, MMR 

2017-2025 10 mil. Zvýšení dopravní 
bezpečnosti, rozšíření 
infrastruktury, podpora 
návštěvnosti regionu a 
cyklistické dopravy 



26 

Výňatek souhrn výsledků 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2020:  

Zastupitelstvo města Šenov: 

b) schvaluje

7. Koncepci prevence kriminality na období 2021–2025.

f) jmenuje

1. pracovní skupinu prevence kriminality ve složení: Ing. Jan Blažek, Ing. Tomáš Holuša, Martin Kretek,
Roman Kulhánek. 

2. manažera prevence kriminality Ing Jana Blažka.




