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Hořovice

1. Úvod
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2018 je zpracován v souladu s Bezpečnostní
analýzou Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2015-2018, v souladu s vládou
schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2016-2020 a Programem prevence kriminality na místní
úrovni na r. 2018.
Město Hořovice se od roku 2015 aktivně zapojilo do programu prevence kriminality vypracováním
projektu a získáním dotace na kamerový a dohlížecí systém. První etapa instalace systému byla
naplánována a zrealizována do konce r. 2015.
V činnostech v rámci programu prevence kriminality pokračujeme dál, a proto došlo k vypracování
Programu prevence kriminality města Hořovice pro rok 2018. Tento Program obsahuje záměr rozšířit
městský kamerový dohlížecí systém o dva kamerové body a dále popis projektu letního pobytového
tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který bude město Hořovice spoluorganizovat se
žadatelem o dotaci z Ministerstva vnitra, městem Beroun. Program prevence kriminality města Hořovice
pro rok 2018 byl schválen usnesením rady města Hořovice č.4/2018 ze dne 7.2.2018.

2. Bezpečnostní analýza
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2018 je součástí Strategie prevence kriminality
města Hořovice na období 2015 – 2018 a byl vypracován v souladu s vládou schválenou Strategií
prevence kriminality na léta 2016-2020 a Programem prevence kriminality na místní úrovni na r. 2018.
Pro zachování efektivity systému prevence kriminality je nutné propojit jednotlivé složky, které jsou
v prevenci kriminality zaangažované. V průběhu roku 2018 proto manažer prevence kriminality svolá
minimálně dvě setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, jejímiž členy jsou kromě zástupců
samosprávy města také odborníci z Městské Policie, Policie ČR, Probační a mediační služby, zástupci
neziskových organizací a sociální pracovníci, kteří pracují s cílovými skupinami obyvatel přímo v terénu.
Podrobná bezpečnostní analýza je uvedena v dokumentu Bezpečnostní analýza Strategie prevence
kriminality města Hořovice na období 2015-2018, který byl schválen usnesením rady města Hořovice č.
2/2015 ze dne 28.1.2015. Níže proto předkládáme pouze aktuální bezpečnostní analýzu.
2.1 Analýza kriminality
2.1.1 Trestné činy
Skladba trestné činnosti vHořovicích k 30.9.2016 a 30.9.2017 (data za územní jednotku)
Rok
Násilná TČ
Mravnostní
Majetková
CELKEM
Index na
TČ
TČ
10tis.
obyvatel ⃰
2016
30
6
155
274
121,36
2017
34
6
144
244
108,1
⃰ index na 10 tis. obyvatel – počet trestných činů/počet obyvatel územní jednotky x 10.000
Pachatelé
Rok
2016
2017

Věk 0-14 let
0
0

15-17 let
2
2

18 a více let
49
21

Recidivisté
Není evidence
Není evidence

Oběti
Rok
2016
2017

Děti (0-18 let)
8
9

Ženy
94
65

Osoby starší 65ti let
27
25

Činnost OOP Hořovice na úseku trestního řízení
V roce 2016 bylo na OOP Hořovice do 30.9.2015 zadokumentováno celkem 274 trestných činů v rámci
celého služebního obvodu. V roce 2017 bylo za stejné období celkem zadokumentováno 244 trestných
činů. To je o 30 trestných činů méně než za předchozí rok. Násilná trestná činnost se zvýšila o 4 případy,
mravnostní zůstala stejná, ale došlo k poklesu majetkové trestné činnosti. Jedná se sice o jednotky
trestných činů, i tak je to ale výsledek pozitivní. Co se týká pachatelů trestné činnosti, zde je shodný počet
pachatelů ve věkové kategorii 0-14 let za obě srovnávaná období a také ve věkové kategorii 15-17 let.
Značně se snížil počet pachatelů starších 18ti let, a to o 28 osob. Zvýšil se počet dětských obětí, značně se
snížil počet žen a lehce se snížil počet osob starších 65ti let, které se staly obětí trestného činu.
Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v roce 2017 poklesl nápad trestné činnosti. Což je pokračující trend
již z roku 2016.
K poklesu nápadu trestné činnosti také významnou měrou přispívá funkční městský kamerový dohlížecí
systém, který na území města Hořovice čítá celkem 18 kamerových bodů. MKDS má preventivní účinek
na snížení kriminality ve sledovaných částech města. Díky kamerám bylo prokázáno a odhaleno jednání
pachatelů trestných činů a přestupků a to následným vytěžováním záznamu. Taktéž ve spolupráci s MP
Hořovice, která zajišťuje nepřetržitý dohled. Zde je nutno uvést objasnění případů vloupání do objektů a
loupeže. Dále se podařilo objasnit i nemalé množství dopravních nehod, kdy pachatel nehody z místa
odjel. Kamerový systém také jednoznačně snížil na minimum případy poškozování veřejného majetku
města. V nemalé míře také slouží při dohledu nad BESIP a koordinování velkých společenských akcí na
území města, např. Cibulového jarmarku. Kamerový systém v současné době pokrývá klíčová místa
v centru města včetně důležitých dopravních křižovatek. Avšak, dle vyjádření Obvodního oddělení
Policie ČR Hořovice i strážníků MP Hořovice, by tito uvítali další rozšíření kamerového systému, protože
na území města jsou ještě další problémové lokality, kde by bylo vhodné kamerové body umístit. Na
základě posledního jednání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, které proběhlo dne
13.11.2017, bylo navrženo radě města Hořovice rozšíření MKDS o další dva kamerové body a jednu
obrazovku. Jeden kamerový bod by měly být nainstalován u křižovatky ulic Jiráskova a Komenského,
kde by kamera snímala obě ulice ve kterých je velký provoz kolem budovy Gymnázia, 2. ZŠ, MMŠ a 1.
ZŠ Hořovice. Další bod by měl být umístěn do Pražské ulice do míst, kde stojí UNI Market. V případě, že
by došlo k rozšíření kamerového systému o dva kamerové body, musela by být pořízena také další
obrazovka do monitorovací místnosti Městské policie Hořovice. Náklady na pořízení dvou kamer jsou
cca 550.000,- Kč a na obrazovku cca 20.000,- Kč.
Rozšiřování kamerového systému je určitě na místě ve vztahu ke zlepšení bezpečnosti v dalších částech
města.
Bližší popis problémových míst města Hořovice, kam by bylo vhodné přednostně umístit další
kamerové body:
1. Křižovatka ulic Jiráskova a Komenského – pohyblivá kamera by zde snímala obě ulice, ve kterých se
nacházejí tyto školy: ul. Jiráskova – budova Gymnázia, 2. ZŠ Hořovice, MMŠ Hořovice; ul. Komenského
– budova 1. ZŠ Hořovice. V těchto místech je zvýšený pohyb dětí a hustá doprava zejména před osmou
hodinou ranní a mezi 12-13 hodinou, v tuto dobu dochází k největšímu ohrožení bezpečnosti dětí.
V minulosti se několikrát stalo, že před budovou školy došlo k šikaně nebo napadání dětí jinými dětmi.
Také došlo ke vloupání do 1. ZŠ Hořovice a odcizení velké finanční hotovosti SRPDŠ, která byla určena
pro žáky školy na jejich aktivity. K prevenci těchto jevů by kamerový bod mohl také velikou měrou
přispět.

2. Střed ul. Pražská – jedná se o hlavní tepnu v centru města, na které jsou umístěny obchody a restaurace.
Zde dochází k časté trestné činnosti a přestupkovému jednání, které je obtížně prokazatelné, protože zde
chybí kamerový bod, který by monitoroval celou délku ulice. V nočních hodinách se zde pohybují
skupinky lidí přicházejících z restaurací nebo diskotéky, která je pravidelně pořádána v jednom z domů
v Pražské ulici. Dochází k ničení veřejného i soukromého majetku a narušování veřejného pořádku.
Další problémová místa, kam by bylo dále vhodné umístit další kamerové body:
1. Výjezd z Hořovic směr Komárov a Cintlovka – křižovatka silnic Masarykova a Plzeňská
2. Výjezd z Hořovic směr Hvozdec a Podluhy – křižovatka silnic Valdecká a Podlužská
3. Oblast Sklenářky a Cintlovky, kde vzniklo velké množství ubytoven pro cizí státní příslušníky –
agenturní zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni v průmyslové zóně mezi Hořovicemi a Žebrákem
4. Ulice Místní – za finančním úřadem – místo, kde se schází problémová mládež, zároveň pohled na
sportovní hřiště u 1. ZŠ.
Nejvíce problémovými lokalitami jsou z pohledu porušování vyhlášky č. 3/2015 o zákazu
používání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství tato místa
– ulice Vrbnovská, ulice U Remízku a náměstí Boženy Němcové
Z pohledu setkávání mládeže se závadovým chováním jsou problémovými lokalitami tato místa –
ulice Místní, Palackého náměstí, ulice U Remízku a náměstí Boženy Němcové.
Další problémové lokality dle jevů, které se zde vyskytují: ulice Podlužská – dům s byty pro
sociálně slabé – přestupková činnost, ulice Masarykova – ubytovny pro zaměstnance firem, pro
sociálně slabé – přestupková činnost, ulice U Nádraží – osoby bez přístřeší, ulice Fügnerova –
ubytovny, squat – osoby bez přístřeší, Cintlovka, Sklenářka – ubytovny.
V některých z výše uvedených lokalit je již nainstalován Městský kamerový dohlížecí systém –
zde pomáhá k rychlejšímu objasnění přestupků a trestných činů.
2.1.2 Přestupky
Komise pro projednávání přestupků města Hořovice
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
017

změna
proti
roku
2016

Rok
2016

K
30.9.
2017

Změna
2016-2017

Rok
2016

Rok
2017

Změna
20162017
(index)

Změna
20162017
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

28.410

O 512
obyvatel
více
v roce
2017

22

17

7,76

5,98

1,78

13

Proti
občanskému
soužití

128

141

45,17

49,63

-4,46

-5

Proti
majetku

26

46

9,17

16,19

-7,02

-28

Na úseku
ochrany
před
alkoholisme
m a jinými
toxikomanie
mi

7

2

V r. 2017
bylo
přestupků
o 5 méně
V r. 2017
bylo
přestupků
o 13 více
V r. 2017
bylo
přestupků
o 20 více
V r. 2017
bylo
přestupků
o 5 méně

2,47

0,70

1,77

55

Z dat získaných od Komise pro projednávání přestupků města Hořovice vyplývá, že došlo k poklesu
počtu přestupků proti veřejnému pořádku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi. Naopak se zvýšil počet přestupků proti občanskému soužití a proti majetku. Jednou
z příčin poklesu prvního a posledního druhu přestupků je i stávající městský kamerový dohlížecí systém,
který může potenciální pachatele odradit od jejich záměru. Zvýšení počtu přestupků proti veřejnému
pořádku a proti občanskému soužití je zapříčiněno také tím, že v roce 2017 rapidně vzrostl počet
ubytovacích zařízení, soukromých domů a bytů, které jsou pronajímány k bydlení cizím státním
příslušníkům, kteří jsou agenturami najímáni na práci v blízkých komerčních zónách. Tito jednici vlivem
nedobrých ubytovacích podmínek či zacházení ze strany majitelů agentur, ale i z důvodu častého užívání
alkoholu páchají přestupkovou činnost proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Jedná se o data za
celý správní obvod města Hořovice. Index je vypočítán z celkového počtu obyvatel ORP.

Přestupky řešené městskou policií
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
017

změna
proti
roku
2016

Rok
2016
k
30.9.
2016

K
30.9.
2017

Změna
2016-2017

Rok
2016

Rok
2017

Změna
20162017
(index)

Změna
20162017
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

6352

O 44
obyvatel
méně než
v roce
2016

22

0

34,4

0

34,4

100

Proti
občanskému
soužití

0

10

0

15,7

-15,7

-100

Proti
majetku

9

19

14

29,9

-15,9

-36

Na úseku
ochrany
před
alkoholisme
m a jinými
toxikomanie
mi

0

0

V r. 2017
bylo
přestupků
o 22 méně
V r. 2017
bylo
přestupků
o 2 více
V r. 2017
bylo
přestupků
o 10 více
V r. 2017
nebyl do
30.9.
spáchán
žádný
přestupek

0

0

0

0

Z dat získaných od Městské policie Hořovice vyplynulo, že vzrostl počet přestupků proti občanskému
soužití a majetku, počet ostatních druhů přestupků se snížil. Jedná se o přestupky na území města
Hořovice a index je vypočítán z počtu obyvatel města Hořovice. Za celý rok 2016 bylo na území města
spácháno 26 přestupků proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti občanskému soužití, 16
přestupků proti majetku a 3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem.
Na území města Hořovice za rok 2017 vyrostlo velké množství ubytoven i pronajatých bytů a domů pro
agenturní pracovníky, cizí státní příslušníky. S tím je spojen vyšší počet výjezdů městské policie kvůli
rušení veřejného pořádku a proti majetku. Z oficiálních zdrojů bylo zjištěno, že na území města Hořovice
žije cca 500 cizích státních příslušníků najatých na práci, podle neoficiálního odhadu se však dostáváme
na číslo daleko vyšší. Město Hořovice bude muset učinit kroky k tomu, aby se dokázalo vypořádat
z jakoukoliv neočekávanou situací týkající pobytu těchto osob na svém území.

Přestupky řešené policií České republiky
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
017

změna
proti
roku
2016

Rok
2016
k 30.
9.

K
30.9.
2017

Změna
2016-2017
k 30.9.

Rok
2016

Rok
2017

Změna
20162017
(index)

Změna
20162017
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

22.577

O 510
obyvate
l více
v roce
2017

9

7

4,1

3,1

1

13

Proti
občanskému
soužití

92

94

41,7

41,6

0

-1

Proti majetku

123

117

55,7

21,8

33,9

3

Na úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi

22

62

V r. 2017
bylo o 2
přestupky
méně
V r. 2017
bylo
přestupků
o 2 více
V r. 2017
bylo
přestupků
o 6 méně
V r. 2017
bylo
přestupků
o 40 více

9,9

27,5

-17,6

-48

OOP Hořovice na úseku přestupkového řízení
V rámci přestupkového řízení bylo na OOP Hořovice za celý rok 2016 zaevidováno 11 přestupků proti
veřejnému pořádku, 172 přestupků proti občanskému soužití, 181 přestupků proti majetku a 79 přestupků
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jedná se o území celého služebního
obvodu OOP PČR Hořovice. V tabulce jsou uvedeny údaje vždy za období do 30. září daného roku.

3. Identifikace problémů/rizik, které je nutné řešit
Cíle:
1. Fungující systém prevence kriminality, vzájemná propojenost složek působících v oblasti prevence
kriminality, nestátních neziskových organizací, zástupců města, veřejné správy, městské a státní policie.
2. Občané, kteří jsou schopni zabezpečit sebe i svůj majetek a mají dostatek informací, na základě kterých
dokáží předcházet trestné činnosti.
3. Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města Hořovice a zvyšování důvěry občanů v PČR a MP.
4. Zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro činnosti v rámci prevence kriminality a
posilování spolupráce všech zainteresovaných složek při plánování a realizaci preventivních opatření.
5. Pomocí všech výše uvedených opatření snižovat míru a závažnost trestné činnosti.
Cílové skupiny pro rok 2018:
1. Kriminálně rizikové děti a mladiství pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
2. Kriminálně rizikoví dospělí
3. Občané města Hořovice
4. Pražská ulice – centrum města – obchody a restaurace
5. Cizí státní příslušníci – obyvatelé ubytoven

Shrnutí:
Hořovice jsou městem, které se stále rozvíjí. To je dáno jeho velmi dobrou polohou na spojnici mezi
Prahou a Plzní a také tím, že se v jeho blízkosti nachází hodně komerčních zón, které výrazně snížily
počty nezaměstnaných v Hořovicích i celém ORP. Zároveň tím, jak se Hořovice rozrůstají, a zvětšuje se
rozloha zastavěné plochy, zvětšuje se i monitorovaná rozloha, která s sebou může nést vznik rizikových a
odloučených lokalit.
Z dokumentu Bezpečnostní analýza města Hořovice vyplývá, že největší výskyt rizikového chování byl
zaznamenán v lokalitách Palackého náměstí, autobusového nádraží, Valdeka a sídliště Višňovka. Dále je
v Hořovicích evidována jedna vyloučená lokalita – místo, kde stojí objekt holobytů. Časté problémy se
také vyskytují v objektu sociálních bytů „Špejchar“. Vzhledem k enormní poptávce pro pracovnících
komerčních zón došlo v roce 2017 k rychlému a značnému nárůstu počtu ubytoven legálních i nelegálních
v centru města i na periferii, a také k pronajímání velkého počtu bytů v sídlištích Višňovka a Západní
sídliště pro cizí státní příslušníky – agenturní zaměstnance. Toto s sebou také nese zvýšené bezpečnostní
riziko pro občany města Hořovice. Dle informací Městské policie Hořovice ke konci roku 2017 došlo
k nárůstu počtu zásahů při řešení problémů týkajících se cizích státních příslušníků na území města.
Každá z těchto oblastí má individuální charakter problémů. Cílem procesu prevence kriminality není
přesunutí těchto problémů do jiných oblastí, ale zajištění takových prostředků, které umožní lepší a
kvalitnější monitoring a cílenou odbornou práci s danou lokalitou a cílovými skupinami pro ochranu
zdraví a majetku. Ve všech těchto lokalitách se vyskytují děti a mladiství, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněných rodin. Značná část z nich má již zkušenosti s některým druhem protizákonného
jednání. U těch dětí a mladistvých z této cílové skupiny, kteří se zatím protizákonného jednání
nedopustili, ale jsou ohroženi podmínkami, ve kterých vyrůstají, je velmi důležité aplikovat včasná
preventivní opatření, která pomohou k předcházení rizikového chování výše uvedené cílové skupiny.

Projekty prevence kriminality města Hořovice pro rok 2018, které počítají s dotací
z Programu prevence kriminality MV ČR a spoluúčastí města Hořovice:
1. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Program prevence kriminality pro rok 2018 je v souladu s Bezpečnostní analýzou Strategie prevence
kriminality města Hořovice na období 2015-2018. Z Bezpečnostní analýzy vyplynuly dva základní
projekty pro eliminaci nejčastěji se objevujících negativních jevů v Hořovicích a to vandalismu, násilí a
užívání a distribuce návykových látek. Jedním z projektů je realizace městského kamerového dohlížecího
systému a druhým zajištění prostředků pro efektivnější fungování Městské policie Hořovice. Od roku
2015 dochází postupně k zefektivňování fungování městské policie a to rozšiřováním technického
vybavení, počtu pracovníků a s tím souvisejícím rozšiřováním pracovní doby městské policie. Na základě
dotace získané od Ministerstva vnitra ČR mohlo město Hořovice vybudovat městský kamerový dohlížecí
systém, který má celkem osmnáct funkčních kamerových bodů, které jsou strategicky umístěné tak, aby
zabíraly nejdůležitější místa ve městě. Tento systém má dva výstupy, jeden pro potřeby městské policie a
druhý pro potřeby obvodního oddělení PČR. Na základě informací získaných od Městské policie a
obvodního oddělení PČR Hořovice značnou měrou pomohlo vyhodnocování záběrů ze
stávajících kamerových bodů k objasnění velkého počtu protiprávních činů, ke zjištění doby spáchání
činu a identifikaci pachatelů. Z jednání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality vyplynulo, že
město Hořovice potřebuje dalších šest kamerových bodů, z nichž nejdůležitější jsou dva kamerové body a
to: umístění kamery na křižovatku ulic Jiráskova a Komenského a dále také ve středu ulice Pražská
1. Křižovatka ulic Jiráskova a Komenského – pohyblivá kamera by zde snímala obě ulice, ve kterých se
nacházejí tyto školy: ul. Jiráskova – budova Gymnázia, 2. ZŠ Hořovice, MMŠ Hořovice; ul. Komenského
– budova 1. ZŠ Hořovice. V těchto místech je zvýšený pohyb dětí a hustá doprava zejména před osmou
hodinou ranní a mezi 12-13 hodinou, v tuto dobu dochází k největšímu ohrožení bezpečnosti dětí.
V minulosti se několikrát stalo, že před budovou školy došlo k šikaně nebo napadání dětí jinými dětmi.

Také došlo ke vloupání do 1. ZŠ Hořovice a odcizení velké finanční hotovosti SRPDŠ, která byla určena
pro žáky školy na jejich aktivity. K prevenci těchto jevů by kamerový bod mohl také velikou měrou
přispět.
2. Střed ul. Pražská – jedná se o hlavní tepnu v centru města, na které jsou umístěny obchody a restaurace.
Zde dochází k časté trestné činnosti a přestupkovému jednání, které je obtížně prokazatelné, protože zde
chybí kamerový bod, který by monitoroval celou délku ulice. V nočních hodinách se zde pohybují
skupinky lidí přicházejících z restaurací nebo diskotéky, která je pravidelně pořádána v jednom z domů
v Pražské ulici. Dochází k ničení veřejného i soukromého majetku a narušování veřejného pořádku.
Žadatel o dotaci: Město Hořovice
Realizátor: Město Hořovice
Dodavatel: ČIP, s.r.o.
Hlavní cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti a zajištění klidu pro obyvatele sídliště Višňovka, zajištění
bezpečného provozu Muzea Hořovicka a celého objektu Starého zámku.
Další cíle projektu:
1. Za pomoci vhodně umístěného pohyblivého kamerového bodu zajistit efektivnější kontrolu
pohybu dětí a dopravy před všemi budovami škol, které se v dosahu kamerového bodu nacházejí,
preventivně působit na děti, mládež, ale i řidiče, kteří se v těchto místech pohybují.
2. Zajištění monitoringu celé ulice Pražské (včetně nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) po
jejíchž obou stranách se nachází obchody a restaurace. Pomoc při efektivním vyšetření a objasnění
protiprávní činnosti a také preventivní působení proti této činnosti jak u návštěvníků diskotéky a
restauračních zařízení, tak proti dalším osobám, které by měly zájem chovat se v rozporu se
zákonem.
Cílová skupina:
1. Občané města Hořovice
2. Děti a mládež
3. Majitelé obchodů a restaurací
Aktivity projektu:
1. Pořízení a instalace kamerových bodů
2. Průběžný monitoring a vyhodnocení efektivity kamerových bodů
Podrobný popis aktivit:
1. Na základě výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který provede také instalaci kamer a
propojení celého systému.
2. Obsluha kamer bude zajišťována a za její kvalitu bude ručit příslušník obvodního oddělení PČR
Hořovice spolu se strážníkem Městské policie Hořovice (nebo jiným určeným zaměstnancem
městské policie) na základě proškolení dle potřebných požadavků a získání potřebných certifikátů.
3. Práce se záznamy bude prováděna (tvorba a evidence záznamů, doba uložení záznamů,
dokumentace, předávání informací, skartace a ostatní nakládání) v souladu s platnou legislativou
ČR a zároveň s vnitřními směrnicemi úřadu (Spisový a skartační řád města)
4. Na základě vnitřních směrnic bude garantováno právo na soukromí občanů při provozu MKDS
(zejména ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů – tj. účel monitorování, kdo bude správcem dat, ochrana soukromí, ochrana před
zneužitím, možnost zablokování monitoringu, práce se záznamy, délka uchovávání záznamů, §11
informační povinnost se na policii nevztahuje, přesto by občané u MKDS měli být informováni o
skutečnosti, že vstupují do monitorovaného prostoru.
5. Sdílení záznamů s PČR bude zajištěno replikační metodou záznamů s možností obsluhy
kamerového systému, přičemž právo pracovat s natočenými materiály bude pouze na pracovnících
Městské policie Hořovice.
6. Provozovatel Městská policie Hořovice má zavedeny standardní postupy pro hodnocení efektivity
MKDS.

Řízení projektu: vedoucí odboru technického a dopravního
Harmonogram projektu:
 Leden 2018 - zpracování projektového záměru a jeho schválení radou města Hořovice, podání
žádosti o dotaci
 Duben 2018 – oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace
 Květen 2018 – přidělení dotace
 Červen 2018 – výběrové řízení na dodavatele
 Červenec, srpen 2018 – realizace – instalace kamerových bodů a jejich zprovoznění
 Září – prosinec 2018 – monitoring a vyhodnocení funkčnosti
Návrh cenové rozvahy:
ČIP plus spol. s r.o. Milínská 130, Příbram III 26101 Tel./fax 318 623 843
Odběratel:
Město Hořovice
Palackého nám. 2
268 01 Hořovice
IČ: 00233242
DIČ: CZ00233242
Ozn.
DO

Popis
Bez DPH
DPH 21%
Dovybavení server 46 281,64 Kč
9 719,14 Kč
licence, upgrade,
dohledové centrum
MěP - doplnění,
monitor, upgrade,
konfigurace, funkční
zkoušky.
KB19
Kamerový bod 19 207 918,45 Kč
43 662,88 Kč
Pražská / Jiráskova.
Kamera, přenos,
doplnění
retranslace,
napájení, vybavení
rozvaděče,
monitorování
rozvaděče, instalační
materiál,
konfigurace, revize.
KB20
Kamerový bod 20 203 888,82 Kč
42 816,65 Kč
křižovatka
Komenského /
Jiráskova. Kamera,
přenos, doplnění
kamerového bodu,
napájení, vybavení
rozvaděče,
monitorování
rozvaděče, instalační
materiál,
konfigurace, revize.
Celkem za MKDS etapa 4. 458 088,91 Kč
96 198,67 Kč
V Příbrami 1.2.2018 za ČIP plus spol. s r.o. JÍCHA Petr

Požadavek na dotaci ve výši:
Spoluúčast města ve výši 10%

350.000,- Kč
204.287,58,- Kč

Celkem s DPH
56 000,78 Kč

251 581,33 Kč

246 705,47 Kč

554 287,58 Kč

Další projekt, kde se bude město Hořovice podílet na realizaci jako partner, ale nežádá o dotaci
z dotačního titulu MV
1. Letní pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2018 je v oblasti sociální prevence v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018 –
Prioritou č. 4 – Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením –
Opatřením 4.6 – Podpora sociálně aktivizačních služeb – kdy na základě skutečností zjištěných v rámci
Analýzy Rizikové jevy u dětí a mládeže vyvstala potřeba dlouhodobé kontinuální práce s touto cílovou
skupinou, tak, aby se v co nejširší míře předcházelo vzniku a rozvoji patologického chování dětí
z rizikových rodin a aby se s těmito dětmi pracovalo v rámci ověřených postupů a na základě předchozích
zkušeností z práce s nimi.
Ve městě Hořovice je v rámci výše uvedených postupů poskytována organizací Farní charita Starý Knín
služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Službu SAS poskytují také organizace Poradna pro občanství/občanská a lidská práva a Farní charita
Beroun. Jako velmi vhodná navazující aktivita se v tomto směru jeví uspořádání letního pobytového
tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, kdy pomocí sociálně rehabilitačních činností
spojených s pobytem zaměřeným na zážitkovou pedagogiku lze předejít možnému nebo i počínajícímu
selhání v chování. Program tábora je zaměřen na pomoc dětem, které se vlivem nízkopříjmového i jinak
rizikového prostředí, ve kterém vyrůstají, cítí vyčleněné z běžného kolektivu, nemají volnočasovou náplň
a obtížně si hledají vhodné kamarády.
Na základě spolupráce s městem Beroun, které v rámci programů prevence kriminality již tábory realizuje
po čtvrté, se město Hořovice připojilo k realizaci tábora v r. 2017 a má zájem připojit se i v roce 2018.
Město Beroun bude žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality, který
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Poměr dětí a finanční spoluúčasti bude 2 (Beroun):1(Hořovice).
Z oblasti Berouna se tábora bude účastnit 20 dětí, z Hořovic 10.
K realizaci je vytipována lokalita tábora Mrtník u Komárova v termínu 18. – 28. 8. 2018. Účastníci budou
ubytováni ve stanech s podsadou, budou mít vlastní kuchařku. Průběh tábora zajistí 5 vedoucích.
Organizace, zabývající se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pracují s klienty, kteří
potřebují pomoc v mnoha směrech. Děti z těchto rodin často bývají osamělé, neumějí se uplatnit
ve vrstevnické skupině, nemají volnočasovou náplň, neumějí si najít vhodné kamarády, často tráví volný
čas bezcílně a následkem toho se u nich může objevit rizikové chování, které se může stát až závadovým
či protiprávním (zejména se jedná o poškozování cizího majetku či drobné krádeže). V určitém
vývojovém období dítěte se zvyšuje pravděpodobnost selhání (signalizovaném počínajícím záškoláctvím,
konfliktními situacemi s autoritami, apod.). S dětmi a jejich rodinami je v součinnosti s Oddělením
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Beroun a Hořovice realizována kontinuální sociální práce.
Tábor bude celkově zaměřen zejména na rozvoj sociálních dovedností, toleranci a předcházení
rizikového chování, se kterým se tyto děti v běžném životě setkávají. Děti se budou moci zdokonalit
ve vzájemné komunikaci či v řešení konfliktů. Tábor navštíví zástupci městské a státní policie. Táborové
aktivity budou rovněž zaměřeny na prevenci šikany a rizikového chování. Připraven bude program
k první pomoci zážitkovou formou.
V průběhu tábora budou využity sportovní potřeby zakoupené v rámci projektu mobilního sportovního
hřiště.
Hlavní cíle projektu:
Prevence rizikového chování a snížení rizika výskytu delikventní činnosti u dětí, které pocházejí
ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Další cíle projektu:
 Umožnit dětem trávit alespoň část prázdnin v podnětném, obohacujícím prostředí, začlenění
těchto dětí do kolektivu, nabídka smysluplného trávení volného času.
 Nácvik přijatelného socio-kulturního chování a komunikace, vzdělávání a vedení v oblastech
možného životního selhání.
 Prostřednictvím dětí a pozitivních zkušeností ze vzájemné spolupráce působení na dospělé
členy rodiny, následná možnost poradenství či doporučení možností při řešení výchovných či
jiných problémů.
Cílová skupina:
1. děti z ekonomicky slabých rodin
2. děti, které jsou ohroženy rizikovým chováním
ve věku 6 – 16 let, klienti OSPOD MěÚ Beroun a Hořovice, partnerů projektu.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Účast cílové skupiny – dětí na pobytovém táboře (neuspokojený zájem o účast)
2. Evidence dětí v péči kurátora pro děti a mládež
3. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu
(informace od pracovníků OSPOD městských úřadů Beroun a Hořovice, dalších partnerů)
4. Zpětná vazba od cílové skupiny projektu – rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
Finanční rozpočet:
Z rozpočtu města Beroun: 28 000 Kč
Další zdroje:
Předpokládaná dotace z ministerstva vnitra: 100 000 Kč
Spoluúčast města Hořovice: 14 000 Kč
Spoluúčast zákonných zástupců dětí: 9 000 Kč (spoluúčast je zejména z důvodů zvýšení motivovanosti a
zodpovědnosti zákonných zástupců dětí)
Celkem: 151 000 Kč
2. Taneční kroužek a vrstevnická skupina v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích
Městu Hořovice se podařilo získat dotaci z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast,
oblast podpory Podpora aktivit obcí ve Středočeském kraji v oblasti sociálního zaměření – prevence
kriminality.
Z výše uvedené dotace jsou hrazeny odměny lektorovi a lektorce tanečního kroužku a odměna etopedce,
která vede v nízkoprahovém zařízení vrstevnickou skupinu.
1.
Taneční kroužek probíhá dvakrát týdně. Uživatelé služby si ho velmi oblíbili, kroužek navštěvuje 12 dětí,
klientů NZDM. Tento počet je dostatečný vzhledem k prostoru, kde probíhá. Kroužek vede jeden den v týdnu
taneční lektor, jeden den v týdnu vede kroužek lektorka. přímo v prostorách NZDM, kde je pro tento účel zřízena
malá tělocvična se zrcadlem a baletním madlem. Klienti vystoupí s nacvičenou choreografií na společenských
akcích pořádaných městem Hořovice. Dle pracovníků NZDM, je úspěch s tanečním vystoupením pro jejich klienty
jedním z klíčových momentů v získávání sebevědomí a pocitu sounáležitosti s ostatními občany města. Tato
aktivita hraje velmi velkou podpůrnou úlohu v realizaci preventivních programů zaměřených na práci s touto
skupinou klientů. Jedná se zejména o omezení bezprizorního a neorganizovaného trávení času a snížení rizika
sociálně patologických jevů (experimentování s návykovými legálními i nelegálními látkami, záškoláctví, drobné
trestné činnosti, konfliktní chování apod.). Zároveň tato aktivita prospívá cílové skupině v osvojení pravidel,
kooperace v kolektivu a dodržování termínů.

2.
Na základě jednání v rámci pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, která se průběžně konají v rámci
procesu Komunitního plánování sociálních služeb a na základě jednání v rámci Pracovní odborné skupiny prevence
kriminality, vyvstala potřeba přibrat do týmu pracovníků NZDM etopeda. Toto je odůvodněno zejména tím, že do
NZDM dochází i klienti, kteří mají za sebou podezření z páchání trestné činnosti, byli projednáváni
v přestupkovém řízení nebo mají stanoven dohled PMS. V Hořovickém NZDM se jedná o cca 10 klientů, kteří
docházejí do vrstevnické skupiny zřízené při NZDM, která se koná jedenkrát týdně.

Etoped se v rámci sociální pedagogiky zabývá výchovou, převýchovou, vzděláváním a zkoumáním dětí a
obtížně vychovatelné a sociálně narušené mládeže. Těžiště jeho práce spočívá ve spolupráci s celou
rodinou, pomáhá hledat řešení problematických situací, odhalit příčiny a doporučit vhodné výchovné
postupy. Poskytuje resocializační a terapeutickou péči dětem a mládeži z narušeného prostředí, jejichž
mravní vývoj byl ohrožen či selhal. Do okruhu jeho působení patří děti zanedbávané, týrané, zneužívané,
mladí delikventi, jedinci, jejichž zdraví a život jsou ohroženy násilnostmi, prostitucí, konzumací
návykových látek a dalšími sociálněpatologickými jevy. Etoped úzce spolupracuje s OSPODem,
speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče (SVP) a dětskými diagnostickými ústavy. Jeho
činnost se také opírá o spolupráci se sociálními pracovníky, s klinickými psychology, s dětskými
psychiatry, s probační a mediační službou, s policií a se soudy pro mladistvé. Při své práci využívá
socioterapii - pedagogicko psychologickou pomoc a cíleně organizovanou podporu poskytovanou dítěti
při překonávání socializačních obtíží, při změně prožívání, myšlení, chování a vztahů směrem, který
pokládá dítě i pedagogický pracovník za žádoucí. K lepšímu porozumění sobě i druhým se používá
metod dramaterapie, arterapie, muzikoterapie. Dále je využívána také zážitková pedagogika - programy
realizované v přírodním prostředí, záměrně vytváření náročných situací, kdy si děti (mladiství) na pozadí
atraktivních a zábavných činností osvojují vlastnosti, dovednosti a postoje uplatnitelné v běžném životě
(kooperace, sebeprosazení, odvaha, odpovědnost, ocenění ostatních, sebekontrola, apod.)
3. Projekt Bezpečné město z pohledu školáků

Soutěž pro 1. a 2. stupně základních škol a nižší gymnázium
 Máte rádi svoje město?
 Jsou místa, která často navštěvujete, ale jsou i taková, kterým se raději vyhýbáte, nebo tam
prostě nesmíte, protože si to rodiče nepřejí?
 Jezdíte rádi na kole? Můžete v Hořovicích jezdit kdekoliv?
 Někdy se může stát, že se člověk dostane do nějakého problému, nebo se cítí být v nebezpečí.
Víte, co dělat? Na koho se obrátit?
Pojďme spolu tvořit naše bezpečné město, místo pro život.
Nakreslete, zahrajte, nafoťte, natočte…jakkoli nám představte vaši ideální představu o městě, ve
kterém žijete. Jak by mělo vypadat, a jak by mělo fungovat? Kdo je pro vás důležitý, aby ve městě
byl? Připravte projekt, který nám budete prezentovat na akci: Představme se! Týmy s nápaditými
projekty získají finanční odměnu (v řádech tisíců Kč).
Pořadatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pravidla:
Počet a složení týmů:
Každá škola nominuje jeden tým za 1. stupeň a 1 tým za 2. stupeň (určení týmu je na zájmu žáků a na
vedení školy) Forma a obsah je na libovůli týmu.
Přihláška:
Škola zašle elektronicky do 30. března 2018 přihlášku projektu a týmu do soutěže na
adresu:ratajova@mesto-horovice.cz.

Délka prezentace:
Prezentace by neměla přesáhnout 5 minut.
Kontakt na pořadatele:
Městský úřad Hořovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Alena Ratajová, DiS.
Tel: 311 545 357
Mobil: 778 766 918
e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz
Hodnocení projektu:
Na veřejném setkání poskytovatelů sociálních služeb s názvem PŘESTAVME SE!, které se bude konat
20. května 2018, předvedou jednotlivé přihlášené týmy své projekty před odbornou porotou, která bude
složená ze zástupců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Hořovicích, zástupců
městské samosprávy a odborníků na preventivní programy. Zvlášť se budou hodnotit projekty 1. stupně
ZŠ a zvlášť projekty 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.
Ceny pro vítězné projekty z 1. stupně ZŠ:
1. Cena 14.000 Kč
2. Cena 9.000 Kč
3. Cena 5.000 Kč

Ceny pro vítězné projekty z 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia:
1. Cena 14.000 Kč
2. Cena 9.000 Kč
3. Cena 5.000 Kč x 2

Celkem:
Ceny: 61.000,- Kč
Propagace: 4.000,- Kč

