
Plán činnosti -  Komise  prevence  kriminality a  BESIP na r. 2019 – 2022 

 

1. Spolupodílení se na vytváření koncepce bezpečnosti ve městě 

Řešení místních problémů veřejného pořádku souvisejících s pácháním trestné činnosti. Dle 

aktuálních problémů navrhovat opatření, která sníží riziko výskytu trestných činů, jejich škodlivých 

důsledků a zvýší pocit bezpečí obyvatel. 

1.   ochrana veřejného pořádku - pokračovat v budování a modernizaci MKDS 

 2.   ochrana majetku  - pěší hlídky městské policie a Policie ČR ve vytipovaných  

                                    lokalitách 

                    -  pomocí zabezpečovacích  zařízení chránit majetek města,  občanů 

      3.   práce s mládeží   -   Klub mladých (pracovníci DDM Litovel, jiné organizace)  

                                      -   In-line areál (pracovníci DDM Litovel, streetworker,    

                                           MP Litovel) 

                                      -   Prázdninový pobyt pro sociálně slabou mládež (DDM Litovel) 

                                      -   Soutěž mladých cyklistů    

     4. spolupráce se sportovními organizacemi v Litovli 

 

 

2. Řešení problematiky intervence 

Ve spolupráci s odborně vyškolenými pracovníky provádět besedy s mládeží na vytipovaná témata 

v Klubu mladých, ve školách 

- pracovníci DDM Litovel 

- streetworker sdružení Podané ruce 

- Městská policie Litovel 

- Policie ČR  

 

 

3. Dle Komunitního plánu sociálních služeb spolupracovat na vytváření opatření 

zaměřených na cílovou skupinu Osoby společensky nepřizpůsobivé 

Získávat informace z rozšířené řídící skupiny a spolupodílet se na vytváření opatření 

 

 

4. Vyhodnocování informací z oblasti sociálně-patologických jevů, sledování dotačních 

titulů, vytváření a realizace projektů z oblasti prevence kriminality 

Na základě podkladů od Personálně informační skupiny Policie ČR, Městské policie Litovel a 

podnětů od občanů, vytvářet opatření k eliminaci kriminality ve městě, zpracovávat projekty v oblasti 

prevence kriminality a dle vypsaných dotačních titulů předkládat žádosti o finanční podporu ze 

státního, krajského rozpočtu. 

Vyvíjet snahy, aby prevence kriminality byla i nadále nedílnou součástí rozpočtu města Litovle a 

město vyčleňovalo každoročně finanční prostředky na realizaci opatření. 

 

 

5. Spolupráce s výchovnými poradci školských zařízení 

Min. 1x ročně pozvat na jednání Komise prevence kriminality výchovné poradce školských zařízení, 

prodiskutovat problémy a společně navrhnout řešení. 

Pokračovat i nadále v pravidelných besedách s pracovníky TOXI týmu PČR. 

 



 

6. Financování  

1) Oblast prevence kriminality zahrnout jako stabilní položku do rozpočtu města 

2) Státní dotace 

3) Sponzoři 

 

 

Tento dokument byl schválen na 6. schůzi Rady města Litovel, konané dne 31.1.2019, pod 

usnesením č.: RM/206/6/2019. 


