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Úvod
Plán prevence kriminality obce Proboštov Přítkov je strategický plánovací dokument, který
předjímá další rozvoj obce v oblasti prevence kriminality do roku 2024. Jeho cílem je na
základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti
a cesty k prevenci kriminality v obci.
Nejextrémnějším projevem sociální patologie je kriminalita, jejíž projevy postihují téměř
neustále veškeré oblasti běžného života. Kriminalita rovněž souvisí s nízkou vzdělaností,
nezaměstnaností a neuspokojivým sociálním zázemím.
V neposlední řadě také narůstají obavy z šíření drog, šikany, vandalství a výtržnictví, tedy
problémů spojovaných především s mladými lidmi.
Přestože pojem prevence kriminality není veřejností chápan jednotně, je třeba nalézt shodu
v zapojení různých složek společnosti, tj. státních a samosprávních institucí, policie,
neziskového a podnikatelského sektoru i samotných občanů. Program prevence kriminality
na místní úrovni představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany
ústředních orgánů státní správy a samosprávy. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí
sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí
a sociálního vyloučení.
Kriminalitou v obci a její prevencí se dále zabývá také přestupková komise.
Prevence kriminality na obecní úrovni představuje souhrn opatření sociální a situační
prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností
a pomoci obětem trestných činů.
Hlavním cílem prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích
příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí u občanů. Tohoto cíle lze dosáhnout nejen
zkvalitněním práce bezpečnostních složek, ale také společným úsilím různých
zainteresovaných organizací. V oblasti finančního zabezpečení je obec Proboštov připravena
podílet se na realizaci všech přijatelných a smysluplných aktivit, ať podporou konkrétních
projektů či podporou vznikajících nebo již fungujících volnočasových aktivit.
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1 Prevence kriminality
Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje
komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech
ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně
patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní
aktivity se uskutečňují na úrovni celostátní, regionální nebo místní, na úrovni primární,
sekundární a terciární prevence.

1.1 Kriminalita
Je právního hlediska souhrn trestných činů spáchaný na určitém území za určité období.
Z hlediska sociologického zahrnuje kromě trestných činů i činy, které nejsou trestné, ale jsou
společensky škodlivé (např. prostituce, konzumace drog, sympatizování s extremistickými
hrnutími, rasistické a xenofobní postoje apod.)
1.2 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 zde opatření s cílem zmenšování rozsahu a závažnosti
kriminality a jejich následků, a to omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na
potencionální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence,
situační prevence, 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 různé formy závislostí.
Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni celostátní, regionální nebo místní, na úrovni
primární, sekundární a terciární prevence.
1.3 Okruh subjektů prevence kriminality
Zahrnuje kromě orgánů činných v trestním řízení i další subjekty, např. nerepresivní orgány
státní správy, síť nestátních neziskových a církevních organizací a dalších zájmových
sdružení občanů, některé typy školských zařízení ale i podnikatelské subjekty ale i jednotlivé
občany.
Na místní úrovni působí i další subjekty prevence v řadě specifických oblastí, např. metodici
prevence ve školských zařízeních, pracovníci Preventivně informační skupiny Policie ČR,
dále pak Probační mediační služba ČR. K subjektům prevence dále náleží poskytovatelé
sociálních služeb, zařízení sociálních služeb včetně sociálního poradenství, orgány sociálně
právní ochrany dětí.
1.4 Objekty prevence kriminality
•
kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,
•
potencionální a skuteční pachatelé trestné činnosti,
•
potencionální a skutečné oběti trestných činů.
1.5 Primární prevence
Je souborem opatření, které jsou určeny pro celou populaci se zaměřením na konkrétní
sociální skupinu. Jejich cílem je, aby k nežádoucím jevům vůbec nedocházelo. Zahrnuje
především výchovné, vzdělávací, volnočasové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší
veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových
měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního
vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení s trestnou odpovědností
apod.). Těžiště primární prevence spočívá v rodině, ve škole i v širším sociálním prostředí.
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1.6 Sekundární prevence
Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod., a na kriminálně rizikové sociální
a situační prostředí.
Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), sociálně
patologickými jevy (např. drogová a alkoholová závislost, šikana, sprejerství, gamblerství,
výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobie apod.) a příčinami
kriminogenních situací.
1.7 Terciární prevence
Terciární prevence představuje resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin
již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se již staly
oběťmi trestných činů. Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní
uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální,
sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky
předchozích intervencí a rekonstruovat nefunkční sociální prostředí.
1.8 Sociální prevence
Představují aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na
změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za
klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky.
1.9 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 informovanost veřejnosti
o možnostech ochrany před trestnou činností. Situační prevence je orientována na
omezování kriminogenních situací a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. Jde
např. o zvyšování informovanosti o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími
druhy trestné činnosti, o opatření ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se
podílí na boji s kriminalitou), o opatření organizačního charakteru (větší výskyt policistů
v ulicích) nebo technické či fyzické povahy a o zhoršení podmínek pro páchání kriminálních
deliktů či jejich minimalizaci (kamerové systém a zabezpečení objektů).
1.10 Prevence drogových závislostí
Ve vztahu k prevenci kriminality představuje všestrannou péči od předcházení
experimentování s drogami u doposud intaktní populace a nespecifickou výchovu ke
zdravému životnímu stylu, přes ambulantní či ústavní léčbu v případech problémového
zneužívání drog až po rehabilitaci a resocializaci osob, které již léčením prošly a u nichž je
společenský zájem udržet dosaženou abstinenci a pomoci jim k návratu do společenského
života.
1.11 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů
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 nebo 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 Historie obce Proboštov celá historie
První stopy po pobytu lidí v tomto regionu byly nalezeny v oblasti vymezené dnešními
obcemi Bohosudov, Krupka, Přítkov a Bystřice. Pocházely z období přechodu od pozdní
doby kamenné k době bronzové (2200 - 1900 př.n.l.). Přítomnost těchto lidí nejspíše
souvisela s výskytem cínu v Krušných horách a možnosti vyrábět bronzové předměty.
Proboštov samotný však vznikl mnohem později, ve středověku. Když byl někdy v letech
1156 - 1164 založen a posléze postaven manželkou krále Vladislava Juditou teplický
benediktinský klášter, jeho bílé románské dvouvěží svítilo široko daleko do lesnatého kraje.
Protože jeptišky nemohly vykonávat církevní obřady, museli při této komunitě působit kněží.
Dozor nad nimi vykonával probošt z benediktinského mužského kláštera v Postoloprtech,
k jehož výživě byla určena jedna nebo možná více vesnic z klášterního panství. U jedné
z nich se pak vžil název Proboštov. Klášterním (proboštským) majetkem zůstala vesnice až
do husitských válek, kdy teplický klášter fakticky zanikl. Klášterní panství pak několikrát
změnilo majitele. Na Silvestra roku 1512 udělil král Vladislav II. Jagellonský dědičné právo na
držení teplického klášterního panství Janovi a Bernardovi z Valdštejna. Listina je důležitá
především tím, že jsou v ní vyjmenovány všechny vesnice teplického panství. Mezi nimi je
uveden i Probosstow.
Projevem sebevědomí a religióznosti obyvatel byla péče o kapli sv. Antonína, kterou obec
převzala v roce 1841 do své péče. Původně měla barokní podobu, uvnitř byl malý oltář a nad
ním visel obraz svatého Antonína Paduánského. Obec dostala v roce 1881 od biskupské
konzistoře povolení konat v kapli čtvrtletně mše. Možná již v té době byla přestavěna do
dnešní novorománské podoby.
Po revoluci v roce 1848 bylo zrušeno vrchnostenské zřízení a zavedena státní správa,
později i samospráva. V roce 1850 se Proboštov stal samostatnou obcí, o rok později došlo
i ke změně farního obvodu - k připojení k novosedlické farnosti. Od roku 1870 však
Proboštov ztratil svou správní samostatnost a stal se spolu s Přítkovem a Bystřicí součástí
politické obce Novosedlice. Když se stal Proboštov na počátku 20. století velkou
průmyslovou obcí, projevil se jeho zvýšený význam tím, že se v listopadu 1902 odtrhl od
Novosedlic.
V devadesátých letech 20. století došlo v obci Proboštov k řadě změn. Velká většina domů,
podniků a usedlostí byla zprivatizována, byly vypořádány restituční nároky a převládl
soukromý sektor. Zrušení stavební uzávěry a přijetí Územního a regulačního plánu umožnilo
velký rozvoj stavebních aktivit. Proběhla plynofikace, uskutečnila se modernizace veřejného
osvětlení, výstavba kanalizace, zámková dlažba zkrášlila chodníky, všude jsou ukazatelé
ulic. Byla provedena rekonstrukce 33 bytů čtvrté kategorie na byty první kategorie a bylo
vybudováno 6 půdních bytů. Do současné doby je zkolaudováno 55 a připraveno ke
kolaudaci dalších 32 domů.
Podařilo se dokončit stavbu víceúčelové budovy Radnice, která se stala dominantou
náměstí. Slavnostní otevření této víceúčelové budovy proběhlo 2. dubna 2001 a již nyní
poskytuje služby občanům nejen 10 kanceláří obecního úřadu, ale také služebna obecní
policie, pobočka České pošty, knihovna a pronajaté kanceláře místních firem. V budově
radnice se pořádají svatební obřady a slavnostní vítání občánků.
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Svou činnost rozvíjí řada společenských organizací. Kromě politických stran zde pracují
Junák Skaut, klub lodních modelářů Nautilus, rybářský kroužek, Sbor dobrovolných hasičů,
taneční odbor základní umělecké školy, hudební kroužek a Tělovýchovná jednota Proboštov
se svými oddíly kopané, badmintonu, volejbalu, basketbalu a cvičení žen. Přitažlivé se stále
více stávají tenisové kurty a fitnesscentrum. V obci dále působí organizace Český svaz
invalidů, Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů a Myslivecké sdružení.
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3 Bezpečnostní analýza
Strategie prevence kriminality a stanovení priorit na dané období se odvíjí od provedené
bezpečnostní analýzy, která napomáhá k identifikaci rizik a problémů na úrovni přestupků
a kriminality.
Bezpečnostní analýza obce Proboštov a Přítkov je rozdělena na tři části:
a. analýza protiprávních činů – vývojové trendy trestné činnosti a přestupků
b. sociální analýza – vývoj nezaměstnanosti, vyplácení sociálních dávek
c. institucionální analýza – zaměření na činnost subjektů, které působí preventivně
a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti

3.1 Bezpečnostní analýza na úrovni obce či regionu
1. protiprávní činy (přečiny, zločiny, přestupky) = vývojové trendy trestné činnosti
(analýzu kriminality) a přestupků,

Kriminalita (přečiny a zločiny)
Trestnou činnost a její vyhodnocování na území obce Proboštov sleduje a provádí Obvodní
oddělení Policie ČR Teplice Trnovany, jejíž působnost zasahuje na katastrální území obce
Proboštov. Statistické údaje uvedené v následujících tabulkách a grafech jsou souhrnné
z území, které má Obvodní oddělení Policie ČR Trnovany ve své kompetentní působnosti.
Tabulka č. 1 Kriminalita
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok

Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

2016
2017
2018

36
28
23

10
7
9

0
0
0

26
21
14
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Graf č. 1 Kriminalita (přečiny a zločiny)
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V minulých letech jsme mohli konstatovat, že v roce 2016 podle zjištěných údajů
poskytnutých Policií ČR, došlo oproti minulým rokům ke snížení trestné činnosti. Snížení bylo
zaznamenáno ve dvou trestných činech, v násilných i majetkových. V roce 2017 byl i nadále
zaznamenán pokles trestných činů majetkových. Stejně jako v minulých letech prvenství
v daných hodnotách si stále drží trestná činnost majetková (jak je vidět z vykazovaných
hodnot v tabulce a grafu č. 1) i přes celkový pokles výskytu trestné činnosti.

3.2 Pachatelé
Následující tabulka rozděluje pachatele podle věkové kategorie. Hodnoty všech kategorií
jsou udávány za celý územní obvod OO PČR Trnovany. Recidivisté a jejich počet
spáchaných trestných činu, na kterých se podíleli, je uveden v předposledním sloupci.
Převážně se jedná vždy v období propuštění daných lidí. Dle hodnocení z tabulky je patrné,
že nárůst kriminality je způsobován ve většině případů novými pachateli ve věku 18 a více
let.
Ve srovnání s minulými roky můžeme konstatovat, že stále dochází k nárůstu pachatelů
trestných činů. Stejně jako v minulosti je nárůst prvopachatelů ovlivněn zejména
ekonomickou situací společnosti v místě, nezaměstnaností, ale také nízkou vzdělanostní
úrovní. Dalším aspektem bychom mohli uvést, i drogovou závislost pachatelů, která je úzce
spojena právě s majetkovou kriminalitou. Dalším důvodem a to podstatně důležitým je
i výchova v rodinách, která neplní dostatečně své povinnosti (nevedou své děti
k zodpovědnosti, k různým vhodným společenským zájmům, rodiče se dětem nevěnují a ty
vyplňují svůj volný čas v partách, které již měly zkušenosti s pácháním trestné činnosti nebo
s užíváním drog).
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Tabulka č. 2 Pachatelé
Pachatelé
Rok
2016
2017
2018

Věk 0-15 let
0
0
0

15 -18 let
0
0
0

18 a více let
17
12
12

Recidivisté
1
2
2

Graf č. 2 Pachatelé
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2018

6
4
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věk 15-18

věk 18 a více

Recidivisté

celkem
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3.3 Přestupky
Kompetentní k řízení jednotlivých druhů přestupků prostřednictvím zvláštního orgánu obce –
přestupkové komise, je formou přenesené působnosti, Obecní úřad Proboštov. Přehled
vybraných druhů přestupků dle statistických údajů z podkladů obecního úřadu Proboštov,
OOPČR Trnovany a obecní policie Proboštov je uváděn v následující tabulce a grafu.

Tabulka č. 3 Přestupky

přestupky – abs. počet
druh

2016

Proti veřejnému pořádku

37

Proti občanskému soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti obecně
závazným vyhláškám v oblasti
bezpečnosti a veřejného
pořádku
Přestupky v dopravě

2017

2018

index na 10 tis. obyv.
změna
změna
2017 2018 17-18
17-18
(index)

5

5

6

9

11

+2

2,38 2,92

0,54

19

18

7

-11

4,75 1,86

-2,89

1

3

1

-2

0,79 0,27

-0,52

11

21

+10

2,90 5,58

2,68

50

81

+31

13,2 21,51 8,31

11

54

------- 1,32 1,33

0,01
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Tabulka č. 4 Přestupky

druh

1

Proti veřejnému
pořádku
Proti občanskému
soužití
Proti majetku
přestupky proti
obecně závazným
vyhláškám v oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku
Na úseku ochrany
před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi
Přestupky v dopravě

počet obyvatel
změna
k 31.12
proti
. 2018*
roku
2017*
2656
+17

přestupky – abs. počet

index na 10 tis. obyv.
změna
rok
rok
1x-1y
2018
2017
(index)

změna
1x-1y
(%)

rok
2017

k 31.12.
2018

změna
17-18

5

5

-------

1,32

1,33

0,01

0,76

2656

+17

9

11

+2

2,38

2,92

0,54

22,69

2656
2656

+17
+17

18
11

7
21

-11
+10

4,75
0,79

1,86
0,27

-2,89
-0,52

-60,84
-65,82

2656

+17

3

1

-2

2,90

5,58

2,68

92,41

2656

+17

50

81

+31

13,2

21,51

8,31

62,95

Přestupky
Mezi vybrané druhy přestupků můžeme zařadit ty, které se projednávají nejčastěji a ty, které
jsou z hlediska sociálního aspektu velmi citlivé. Jedná se o: přestupky proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití, proti majetku, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi a nově přidanou hodnotou, přestupky proti obecně závazným vyhláškám
v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Mimo řešení přestupkovou komisí Obce
Proboštov jsou nejvíce řešeny přestupky v dopravě, které rok od roku přibývají.
V roce 2018 při hodnocení statistických údajů z minulých let byl zjištěn ve větší míře pokles
přestupků jako takových. Mimo přestupku v dopravě. Pokud máme zhodnotit rok 2018
s rokem 2016, můžeme konstatovat, že došlo k poklesu přestupků proti veřejnému pořádku
a to v počtu o 32 méně spáchaných. Přestupky proti majetku podle statistických údajů
z minulých let evidujeme opětovný pokles těchto přestupků. Pouze přestupky proti obecně
závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku evidujeme nárůst.
Z dlouhodobého hlediska zaznamenávají nárůst přestupky v dopravě. Tento aspekt je dán
tím, že obec Proboštov je využívána jako tranzitní do okolních měst Krupka, Dubí,
Novosedlice, Sobědruhy.
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Graf č. 3 Přestupky
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3.4 Závěr
Za účelem snížení rizik páchání trestné činnosti nebo jiného přestupkového jednání jakož to
transitní obce, která je středovou častí pro spojení okolních měst a s tím spojená fluktuace
vozidel a pohyb osob je potřeba za spoluúčasti zainteresovaných orgánů vybudování (KDS),
který by pomohlo v objasněnosti popřípadě zabránění páchaní protiprávních činů.
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4 Rizikovost lokalit
Na území obce Proboštov a Přítkov může byt označováno jako velmi problémovou lokalitou
vlakové nádraží, lesopark s umístněnými sportovními prvky, kde dochází k jejich
poškozování (posprejování) či nově vybudování prostor využívaný jako oddechový, který se
nachází Na Británce zvaný jako sáňkovací kopec, kde soustavně dochází k poškozování
veřejného osvětlení, laviček, a čerstvě vysázených stromu. Opakovaně mezi vysoce rizikové
místo patří areál zvaný Pohodlíčko, kdy tento prostor je celoročně užíván jak obcí tak
i návštěvníky Proboštova. Vzhledem k tomu, že v bytovém domě žije větší počet romských
rodin je zde v letním období opakovaně řešeno porušování vyhlášek, občanské soužití
a nepořádku. Místní rybník jako jediný v okolí je honě využíván návštěvníky, což se sebou
přináší spoustu negativ jako opilci, narušování veřejného pořádku, a poškozování věcí. Dále
se na katastrálním území obce Proboštov a Přítkov v neobydleních domech nebo budovách
sdružují lidé bez domova a drogově závislí, se kterými souvisí nárůst trestné činnosti či
přestupků.

WHITE LIGHT I. Teplice
Klienti terénního programu

2016
Klienti terénního programu
Počet klientů – uživatelů
nealkoholových drog (počet
jednotlivých uživatelů drog, kteří
využili v daném období alespoň
jednou služeb programu)
- z toho mužů

2017

z toho

2018

z toho

z toho

Celkem Proboštov Celkem Proboštov Celkem Proboštov

130

-

137

9

158

8

88

-

93

8

106

5

- z toho žen

42

-

44

1

52

3

- z toho injekčních uživatelů drog

121

-

130

9

163

7

- z toho se základní drogou heroin

47

-

45

2

52

2

- z toho se základní drogou pervitin

63

-

70

6

71

4

- z toho ostatní drogy

20

-

22

1

13

1

Průměrný věk klientů – uživatelů
nealkoholových drog

37

-

38

38

38

37
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Základní služby

Počet osob,
které danou službu využily
2016

Základní služby

2017

2018

Celkem

z toho
Proboštov

Celkem

z toho
Proboštov

Kontakt s uživateli
nealkoholových drog

130

-

137

9

Výměnný program

122

-

130

8

- vydané injekční jehly

-

-

-

-

Individuální poradenství

9

-

1

-

Nález a likvidace použitého
injekčního materiálu

-

-

-

Celkem

z toho
Proboštov

158

8

152

7

-

-

131

1

-

-

Základní výkony

Počet výkonů
2016

Základní výkony

2017

z toho Celkem
Celkem Proboštov

2018

z toho
Proboštov

Kontakt s uživateli
nealkoholových drog

1626

-

1555

53

Výměnný program

1126

-

1055

8

- vydané injekční jehly

26624

-

20891

52

Individuální poradenství

9

-

1

-

152

-

67

-

Nález a likvidace použitého
injekčního materiálu

Celkem

z toho
Proboštov

2920

29

2731

25

76394

75

131

1

36

12
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5 Sociálně-demografická analýza
V obci Proboštov a Přítkov v současné době žije přes 2656 obyvatel. Celkový vývoj v počtu
obyvatel za poslední léta má zvyšující se tendenci, viz tabulka 1. I když nově přistěhovaní se
ve většině případů nepřihlásí k trvalému pobytu.

Tabulka 1: Věková struktura obyvatel
Počet obyvatel obce Proboštov a Přítkov a jejich rozdělení dle věkové kategorie
Počet obyvatel
Muži
Ženy
(z toho)
(z toho)
Rok
0 - do 18
18 – 65 let 65 let a
0 - do 18
18 – 65
65 let a
let
více
let
let
více
255
875
193
233
871
184
2016

Celkem

2611

2017

266

865

214

229

856

209

2639

2018

271

841

249

226

849

220

2656

struktura obyvatel byla vygenerována z aktuálních dat roku 2019. Od roku 2013 se někteří obyvatelé
odstěhovali či zemřeli. Z tohoto důvodu nesouhlasí celkový počet obyvatel, protože ten se generuje
vždy v aktuálním období.

Tabulka 2:
Pohyb obyvatelstva v Proboštově a Přítkově
Přírůstek (úbytek)
Rok

Narození

2016

23

2017

27

2018

15

Zemřelí

Přistěhovalí

24

99

29

103

19

92

Vystěhovalí

přirozený

stěhováním

celkový

91

-1

8

7

81

-2

22

20

84

-4

8

4
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Tabulka č. 3

Rozdělení obyvatelstva podle rodinného stavu a pohlaví
2016
2017
Celkem Muži Ženy Celkem Muži
Obyvatelstvo
2611
1323 1288 2639
1345
celkem
svobodní,
svobodné
ženatí,
vdané
Z toho rozvedení,
rodinný rozvedené
stav
vdovci,
vdovy
nezjištěno

Ženy
1294

2018
Celkem Muži
2656
1361

Ženy
1295

Tabulka č. 4
Počet sňatků a rozvodů
Rok

Sňatky

Rozvody

2016

11

6

2017

17

7

2018

12

6

Průměr za uvedené
roky

13,33

6,33

Tabulka č. 5

Počet nezaměstnaných v obci Proboštov a Přítkov
Rok

Muži

Ženy

Celkem
Rok 2017

2017

31

30

61

2018

21

29

50

Index na 10 tis. obyvatel
Rok 2018
Změna 17-18
(index)

16,1
13,28

-2,82
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Tabulka č. 6 Vyplacené sociální dávky v letech 2017 – 2018

Dávkami sociální péče je možné řešit životní situaci, kterou lze charakterizovat
nedostatečným finančním zabezpečením pro pokrytí životních nákladů. Osobám či skupinám
osob trpícím takovýmto nedostatkem hrozí sociální vyloučení
Dávky hmotné nouze

Rok

Příspěvek
na živobytí

Doplatek
na bydlení

Dávky státní sociální
podpory

Mimořádná
okamžitá
pomoc

Sociální
příplatek

Příspěvek
na bydlení

Index na 1 tis.
obyvatel
Rok
2017

Rok
2018

Změna
17-18
(index)

2017
58

25

2

0

21

51

18

3

0

23

279,73
2018

-27,41

252,32
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6 Organizace a složky zabývající se prevencí kriminality na
území obce
Komise dopravně bezpečností, přestupková komise
Obec Proboštov hodlá dlouhodobě řešit bezpečnost občana, jeho majetku a zkvalitnění
veřejného pořádku. Tohoto cíle lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních
složek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací.

Tabulka 14: Členové dopravně bezpečnostní komise

Předseda

Ing. Václav Betka

Znalec v oblasti dopravy

Členové

Bc. Jana Čermáková

Starostka obce Proboštov

prap. Stanislav Jordán

Velitel obecní policie

strž. Zdeňka Krejzová

Strážník obecní policie

Bc. Martina Doležalová

Vedoucí majetkové zprávy

Jiří Hušák

Policie ČR

Václav Polák

OSVČ
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7 Strategie prevence kriminality obce Proboštov a Přítkov
2020 – 2024
Strategickým cílem obce Proboštov je vytvoření bezpečné obce, která bude poskytovat svým
občanům ochranu a pocit bezpečí a tím posilovat jejich důvěru ve veřejnou správu. Strategie
obce Proboštov vychází z obecných zkušeností zainteresovaných složek programu prevence
kriminality s tím, že jen represí se problematika kriminality nevyřeší. Kriminalitě a sociální
patologii je lépe předcházet, protože represivní opatření jsou v konečném důsledku dražší
a pro obyvatele více zatěžující a deprimující.

Silné stránky
- přítomnost OP, PČR
- aktivní spolupráce zúčastněných organizací
v oblasti prevence kriminality
- činnost dopravně bezpečnostní komise a
prevenci kriminality
- kvalitní spolupráce se školskými zařízeními
- široká nabídka organizovaných
volnočasových aktivit
- realizace preventivních programů na
školách
Příležitosti
- program prevence kriminality
- vybudování a rozšíření kamerového
systému
- čerpání dotací na projekty
- informování veřejnosti
- projekt Bezpečný domov pro seniory
- pravidelné přednášky pro ZŠ
- aktivní přístup spolků, sdružení a dalších
organizací působících na území obce
- zvýšení právního vědomí občanů
- spolupráce škol v oblasti trávení volného
času dětí a mládeže
- pořádání dopravně bezpečnostních akcí
- rozšíření materiálního vybavení OP
k řešení přestupků v dopravě

Slabé stránky

- v současnosti nerealizován kamerový
systém
- snadná dostupnost drog
- důvěřivost seniorů
- nedostatek finančních prostředků
- nedostatečné osvětlení odlehlejších míst
nebo rizikových lokalit
- nedostatečná informovanost veřejnosti
/mediální prezentace/ o prevenci kriminality
- ochrana občanů
Ohrožení

- zvyšující se počet nepřizpůsobivých
obyvatel
- zvyšující se prorůstání drogové scény mezi
mládeží
-časté a opakované poškozování majetku
- neinformovanost veřejnosti o hrozících
bezpečnostních rizicích
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7.1 Priority prevence kriminality v obci Proboštov
• Zajištění funkčnosti spolupráce orgánů místní samosprávy, státní správy, policie
a zainteresovaných subjektů z občanského sektoru angažujících se v oblasti prevence
kriminality a oblasti sociální patologie ve obci.
• Zaměření na pouliční kriminalitu v obci a tipování a odhalování rizikových lokalit.
• Zkvalitňování technické úrovně vybudování a následné rozšiřování kamerového systému
a dalšího vybavení strážníků obecní policie Proboštov, a to i ke zklidnění situace v dopravě.
• Podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež se zaměřením
na rizikové skupiny.
• Získávat informace o postojích občanů k různým druhům patologického jednání a tím je
vést k vlastní odpovědnosti a zainteresovanosti na prevenci.
• Zvyšování právního povědomí mládeže na všech stupních škol.
• Zvyšování právního povědomí seniorů a zdravotně či mentálně hendikepovaných občanů.
• Rozvíjení a podpora aktivit mládeže v oblasti sportu, kultury a v oblasti výchovy ke
zdravému životnímu stylu.
• Primární protidrogová prevence zaměřená na předcházení experimentování s drogami
u dosud nezasažené populace.

7.2 Cílové skupiny
Cílové skupiny byly vybrány na základě analýzy potřeb a s ohledem na způsoby působení na
tuto skupinu:

• Obyvatelé obce
Ochrana obyvatel obce Proboštov a Přítkov je hlavní prioritou v rámci bezpečnosti
a prevence kriminality. Zajištění bezpečnosti obyvatel je základní potřeba, plynoucí ze
spoluodpovědnosti obce, vůči svým obyvatelům. Tento záměr je systematicky podporován
z finančních prostředků obce, přičemž snahou vedení obce je také čerpání dotačních
prostředků Ministerstva vnitra.
Oblast ochrany a bezpečnosti se týká všech obyvatel. Jde zejména o informační kampaně
prostřednictvím letákových akcí, veřejných besed a přednášek, informací v místním tisku či
elektronickou formou.
Důležité je vnímání obecní policie Proboštov jako partnera při ochraně a zajištění majetku
a ochrany osob. Toto by mělo být zajištěno dostatečným počtem strážníků v terénu, kteří
budou lidem k dispozici.
21

• Jedinci a skupiny v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí
Jedinci a skupiny v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí (rizikové děti a mládež
a jejich rodiny, rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů, rodiny ze
společensky znevýhodněného prostředí, neorganizované děti a mládež, predelikventní děti
a mládež, děti s nařízenou ústavní výchovou, lidé bez domova, osoby propuštěné z výkonu
trestu odnětí svobody, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
či pěstounskou péči, senioři, osoby se zdravotním postižením, osaměle žijící osoby, ženy
a dívky, živící se komerčním sexem, osoby závislé na návykových látkách, osoby a rodiny
v dluhové pasti, osoby s poruchami chování, osoby vyznávající extremistické názory).

• Senioři
Vedle informačních aktivit a přednášek na téma bezpečné chování, které jsou realizovány
pro seniory, je nutné realizovat akce zaměřené na osaměle žijící seniory. K jejich oslovení se
předpokládá využití spolupráce s Odborem sociálních věcí MěÚ Teplice, Preventivně
informační službou Policie ČR, nebo spolupráci s praktickými lékaři a jejich prostřednictvím
k seniorům informační materiály doručit.
V úvahu připadá i spolupráce s Českou poštou, která má možnost zajistit doručení
potřebných informačních materiálů do domovních schránek. Jako jednoduchý, a přitom
originální způsob předávání informačních materiálů seniorům se dle vyjádření Policie ČR
osvědčily např. kartičky se zásadami bezpečného chování, samolepky s textem varujícím
před podvodníky. Cílem zaměření se na tuto skupinu obyvatelstva je komplexnost ochrany
seniorů před podvodným vniknutím nežádoucích osob do jejich domovů.

• Návštěvníci obce
Obec Proboštov a Přítkov je vzhledem ke svému umístění hojně vyhledávané místo. Které je
vyhledávané především pro užívání místního rybníku, oddechových míst a několika rančů.
Jelikož přes obec Proboštov a Přítkov vedou frekventované silniční nebo železniční trasy, je
tudíž důležitou tranzitní obcí, což je poznamenáno velkou frekvencí vozidel.
Cílem zaměření se na tuto skupinu je zejména komplexnost ochrany zdraví a majetku.
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8 Cíle a opatření k naplnění priorit pro rok 2020 – 2024
8.1 Technická opatření pro podporu zvýšení bezpečnosti cílových skupin
Cíle:
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Proboštov a Přítkov.
Zabezpečení monitorování rizikových míst a lokalit – podpora zvýšení bezpečnosti v obci.
Zvýšení bezpečnosti v domácnostech seniorů
Podpora zvýšení bezpečnosti odlehlejších příp. rizikových lokalit
Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Vzorové aktivity:
• rozšiřování stezek pro cyklisty, případně cyklisty a chodce
• Instalace rychlostních informačních tabulí
• zajištění bezpečných přechodů pro chodce
• instalace kamerového a dohlížecího systému (KDS)
• realizace zpomalovacích dopravních prvků
• zintenzivnění kontrol dodržování rychlosti jízdy vozidel
• rozšíření systému „Bezpečný domov pro seniory“ (kukátka, řetízky)
• rekonstrukce a rozšiřování veřejného osvětlení v odlehlejších lokalitách
• podpora budování a rekonstrukce hřišť a míst pro dospívající mládež
• podpora provozu hřišť a sportovišť pro veřejnost

Výsledky-dopady:
• snížení počtu trestné a přestupkové činnosti, příp. jiného závadového jednání
• snížení trestné činnosti páchané na seniorech v jejich domácnostech.
• snížení nehod a rizikových situací v silničním provozu
• snížení počtu nehod cyklistů, příp. střetů cyklistů s chodci.
Způsob realizace:
Obec Proboštov, Obecní policie Proboštov.
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Spolupracující subjekty:
Obec Proboštov, Obecní policie Proboštov, vlastníci domů a bytů, školská zařízení. Policie
ČR
Finanční zdroje: Obec Proboštov, dotace MV ČR, další dotační zdroje (KÚ ÚK)

8.2 Podpora aktivní práce s cílovými skupinami
Cíle:
Podpora organizací, které se věnují práci s mládeží.
Podpora organizací, které napomáhají sociálně vyloučeným osobám.
Podpora organizací, které se věnují seniorům.
Vzorové aktivity:
• finanční podpora (udržení) organizací, pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu
a volnočasových aktivit – pomocí grantového řízení
• finanční podpora pořádání jednorázových akcí pro děti a mládež zaměřených na účelné
využití volného času.
• finanční podpora (udržení) organizací, které se věnují seniorům.
Výsledky – dopady:
• rozšíření spolupráce zapojených organizací
• podpora při získávání nových členů, především z řad dětí a mládeže
Způsob realizace:
Obec Proboštov, Obecní policie Proboštov, PČR, kulturní komise.
Spolupracující subjekty:
Školská zařízení, organizace a sdružení pracující s cílovou skupinou a působící v teritoriu
obce Proboštov a Přítkov.
Termín: Průběžně
Finanční zdroje:
Obec Proboštov – vlastní rozpočet, další dotační zdroje (KÚ ÚK)
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8.3 Osvěta a informovanost cílových skupin
Cíle:
Zajištění informovanosti dětí a mládeže o formách trestné a přestupkové činnosti,
o nežádoucím chování v silniční dopravě a protidrogové problematice.
Zajištění informovanosti seniorů o formách trestné a přestupkové činnosti, o nežádoucím
chování v silniční dopravě
Zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků obce o možnostech zajištění ochrany sebe
i majetku.
Zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků obce o prevenci trestné činnosti a ochrany
vlastní bezpečnosti.
Vzorové aktivity:
• realizace přednášek a besed pro předškolní a školská zařízení
• realizace přednášek a besed pro seniory
• realizace informovanosti občanů a návštěvníků obce
• zajištění různých forem protidrogové prevence

Výsledky - dopady:
• zvýšení informovanosti občanů a jejich aktivní spolupráce
• zvýšení úrovně vnímání pocitu bezpečí občanů a návštěvníků obce.
• snížení celkového počtu trestné a přestupkové činnosti spáchané na všech sílových
skupinách
• snížení počtu trestné a přestupkové činnosti spáchané na mládeži nebo seniorech
• snížení počtu trestné a přestupkové činnosti spáchané rizikovou mládeží
• snížení následků spáchané trestné činnosti vlivem kvalitnějšího zajištění ochrany osob
a majetku
Způsob realizace:
Obec Proboštov, Obecní policie Proboštov, Policie ČR.
Spolupracující subjekty:
Policie ČR, MV ČR, školská zařízení, organizace WHITE LIGHT I. Teplice
Termín: Průběžně
Finanční zdroje:
Obec Proboštov, MV ČR, další dotační zdroje
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8.4 Odborné vzdělávání v oblasti prevence kriminality
Cíle:
Zvýšení právní odbornosti strážníků a její aplikaci v praxi.
Zajištění školení v obslužnosti informačních technologií a KDS.
Zabezpečení vzdělávacích programů strážníků.
Zabezpečení vzdělávacích programů pro Koordinátora prevence kriminality.

Vzorové aktivity:
• průběžné vzdělávání strážníků OP
• průběžné zaškolování při používání nových informačních technologií
• vzdělávání manažera prevence kriminality v prevenci kriminality
Výsledky – dopady:
• zvýšení efektivity a kvality práce strážníků OP
• zvýšení odbornosti koordinátory prevence kriminality
Způsob realizace:
Obec Proboštov, Obecní policie Proboštov.
Spolupracující subjekty:
Policie ČR
Termín: Průběžně
Finanční zdroje:
Obec Proboštov, dotace MV ČR, další dotační zdroje (KÚ ÚK)
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8.5 Technická opatření pro podporu výkonu činnosti Obecní policie Proboštov
Cíle:
Zajištění vybavení obecní policie záznamovou technikou, včetně mobilní techniky.
Zajištění vybavení obecní policie odpovídající informační technikou.
Zabezpečení monitorování rizikových míst a lokalit.
Zabezpečení bezpečnosti silničního provozu.
Vzorové aktivity:
• realizace kamerového a dohlížecího systému (KDS)
• zajištění technického vybavení OP informační a komunikační technikou (ICT)
• pořízení příp. modernizace komunikační techniky využitelné v terénu (např. fotopasti)
• modernizace zařízení využívaných v zajištění BESIP (radar, alkoholtestr, apod.)
Výsledky – dopady:
• zvýšení objasněnosti trestných činů a přestupků, příp. jiného závadového jednání
• snížení nežádoucího chování v monitorovaných lokalitách
• zvýšení pocitu bezpečí občanů a návštěvníků obce
• zlepšení koordinace činnosti OP a Policie ČR
• prevence ve vztahu k rizikovým skupinám i jednotlivcům
Způsob realizace:
Obec Proboštov
Spolupracující subjekty:
Policie ČR, Krajský úřad ÚK
Termín: Průběžně
Finanční zdroje:
Obec Proboštov, dotace MV ČR, další dotační zdroje (KÚ ÚK)
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8.6 Zpracování analytických dokumentů
Cíle:
Zajištění informací potřebných k řešení prevence kriminality.
Zajištění změn bezpečnostní situace a jejího vývoje.
Vzorové aktivity:
• provádění průběžného analytického šetření v oblasti bezpečnosti na teritoriu obce
• zajištění podkladů pro zkvalitnění bezpečnosti obce
• provádění hodnocení plnění plánu prevence kriminality
Výsledky – dopady:
• provádění průběžné analýzy
• zajištění podkladů pro přípravu akčních plánu prevence kriminality a navazujících projektů.
Způsob realizace:
Koordinátor pro prevenci kriminality, komise prevence komise dopravně bezpečnostní,
obecní policie Proboštov
Spolupracující subjekty:
Policie ČR, Obecní policie Proboštov, Úřad práce Teplice, White Light Teplice, obec
Proboštov
Termín: Průběžně
Finanční zdroje:
Obec Proboštov, MV ČR, další dotační zdroje (KÚ ÚK)
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9 Závěr

Strategický plán prevence kriminality obce Proboštov na období 2020 – 2024 je
dokumentem, který si klade za cíl efektivně nápomoci oblasti prevence kriminality v obci,
přičemž vychází z údajů poskytnutých všemi oslovenými složkami, které řeší problémy
související s prevencí kriminality v obci Proboštov a Přítkov.
Plán je výchozím podkladem pro tvorbu dalších navazujících koncepčních materiálů řešících
oblast prevence kriminality na úrovni obce. Předpokladem analýzy kriminality je průběžné
vyhodnocování statistik sledovaných typů trestné činnosti a využití podnětů Policie ČR ke
zpracování návrhů preventivních opatření; je třeba také sledovat a reagovat na sociálnědemografické ukazatele a posuzovat provázanost činností jednotlivých institucí, míru
vzájemné informovanosti a kvalitu spolupráce
Hlavním úkolem obce je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku
v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční
podporu aktivitám v rámci prevence kriminality.
Velký důraz je kladen na prevenci pro všechny cílové skupiny, počínaje předškolními dětmi,
kdy se prevence realizuje formou zábavné hry a edukace, formou besed např. ve školství
základním a specifickými projekty. Velmi žádané a vyhledávané jsou besedy pro školní
mládež, seniory příp. další občany pořádané jak obecní policií Proboštov v rámci prevence
kriminality anebo současně ve spolupráci s Policií České republiky.
Plán nastavuje důležitost lepšího informování občanů o možnostech a způsobech ochrany
před trestnou činností prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a realizací dalších
opatření. Tato opatření jsou směřována ke zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování
míry a závažnosti trestné činnosti na území obce Proboštov a Přítkov.
Koordinace všech shora uvedených složek by měla sloužit ke snížení výskytu protiprávního
jednání na území obce Proboštov a Přítkov. Přínosem by mělo být také zapojení co nejširší
veřejnosti do problematiky prevence kriminality, a to především informovaností
o probíhajících akcích a výstupech z těchto aktivit.
Hlavním cílem veškerých aktivit spojených s prevencí kriminality jsou spokojení občané
a návštěvníci obce Proboštov a Přítkov, kteří se budou cítit, v kteroukoliv denní dobu, v obci
bezpečně.

.

Schváleno Zastupitelstvem obce Proboštov na 8. veřejném zasedání dne 25. 11. 2019 pod
usnesením č. 235/019.
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