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Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2021 – 2023 

 

1. Úvod 

Koncepce prevence kriminality je základním dokumentem rozvoje 

prevence kriminality na území města Bíliny. Vychází z priorit Strategie 

prevence kriminality v České republice na období 2016 až 2020. Na 

základě doporučení této strategie obce v samostatné působnosti 

vytvářejí podmínky po rozvoj prevence kriminality na svém území. 

Tato Koncepce navazuje na předchozí dokument prevence kriminality 

města Bíliny, a to na Koncepci prevence kriminality města Bíliny na 

období 2017 – 2020. 

 

2. Prevence 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření vyvíjených 

státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty, které směřují k 

předcházení páchání kriminality, a snižování obav z ní. Patří sem 

opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti 

kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení 

kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a 

oběti trestných činů.  

 

Jedná se o opatření sociální prevence (sociální prevence zahrnuje vytváření 

aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek 

prostředí, které produkují páchání trestné činnosti), situační prevence (situační 

prevence má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, 

maximalizaci rizika dopadení pachatelů a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. 

Opatření situační prevence mívají charakter organizačních a technických opatření ve 

všech variantách a jsou využívána především v případech kriminality páchané na 

veřejných prostranstvích, při páchání majetkové kriminality a při vytváření 

bezpečných zón a bezpečného bydlení. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je 

však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky 
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do ní vložených), včetně informování veřejnosti (informační prevence 

zahrnuje zprostředkování informací o bezpečnostní situaci na daném území 

a o účinných formách obrany před trestnou činností. Informační prevence může mít 

podobu skupinového i individuálního zdravotního, psychologického nebo právního 

poradenství, osvětové kampaně, tréninku v obranných strategiích a propagaci 

technických možností ochrany před trestnou činností. Z hlediska posouzení efektivity 

informačních a osvětových opatření dokazují nejrůznější viktimologické výzkumy - 

výzkumy zaměřené na cílovou skupinu obětí trestných činů, že se jedná o jednu 

z nejefektivnějších metod prevence) o možnostech ochrany před trestnou 

činností a pomoci obětem trestných činů, realizovaných na úrovni 

primární, sekundární a terciární prevence. (Primární prevence je zaměřena na 

širokou veřejnost a zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, 

osvětové a poradenské aktivity. Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve 

školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence je zaměřená na rizikové 

jedince a skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli 

nebo oběťmi trestné činnosti, proto je jim věnována specializovaná pomoc. Dále se 

sekundární prevence vztahuje na sociálně patologické jevy (např. drogové 

a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, vandalismus, interetnické konflikty, 

dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence se 

zaměřuje na resocializaci kriminálně narušených osob, které se již dopustily 

protiprávního jednání nebo na rizikové lokality. Jejím cílem je udržet dosažené 

výsledky předchozích intervencí a rekonstruovat nefunkční sociální prostředí.) 

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně 

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy 

závislostí. 

V rámci aktivit prevence kriminality naše město zřídilo městskou policii, 

zpracovává koncepci prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na 

lokální úrovni, zajišťuje činnost manažera prevence kriminality a pracovní 

skupiny prevence kriminality, podporuje a realizuje preventivní aktivity a 

projekty na svém území. 

 



5 
 

3. Sociálně demografické údaje 

Město Bílina má rozlohu 32,41 km². Je děleno na části: Bílina, Mostecké 

Předměstí, Pražské Předměstí, Teplické Předměstí, Újezdské Předměstí 

a Chudeřice. 

 
Stav obyvatel (tabulky obyvatel se státním občanstvím České republiky) 

zdroj: MěÚ Bílina, evidence obyvatel 

zdroj: MěÚ Bílina, evidence obyvatel 

 celkem muži ženy 

počet obyvatel k 01.01.2019 14 871 7 560 7 311 

z toho ve věku   0 - 14 2 428 1 248 1 180 

                          15 - 64 9 584 4 875 4 709 

                          65 a více 2 859 1 219 1 640 

průměrný věk 41,60   
zdroj: MěÚ Bílina, evidence obyvatel                                   Kategorie 15 – 18 již zpětně nelze poskytnout.  

 

 2017 2018 2019 

narození 162 133 127 

úmrtí  130 160 154 

přestěhovaní po Bílině muži 411 
ženy 486 

muži 382 
ženy 506 

muži 341 
ženy 439 

přistěhovaní do Bíliny muži 217 
ženy 251 

muži 466 
ženy 232 

muži 210 
ženy 221 

odstěhovaní z Bíliny muži 229 
ženy 249 

muži 252 
ženy 265 

muži 229 
ženy 252 

zdroj: MěÚ Bílina, evidence obyvatel                           U narození a úmrtí nelze rozdělit na pohlaví. 

 

 

 celkem muži ženy 

počet obyvatel  01.01.2017 14 990  7 406 7 584 

v tom ve věku      0 - 14 2 425 1 243 1 182 

                            15 - 64 9 887 5 012 4 875 

                            65 a více 2 678 1 150 1 528 

průměrný věk 41,10   

 celkem muži ženy 

počet obyvatel k 01.01.2018 14 945  7 352 7 593 

z toho ve věku   0 - 14 2 461 1 252 1 209 

                          15 - 64 9 724 4 919 4 805 

                          65 a více 2 760 1 179 1 581 

průměrný věk 41,40   
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Informace o nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je obecně považována za jeden z významných činitelů, 

který může negativním způsobem ovlivňovat kriminální jednání osob. 

Nezaměstnanost mládeže či mladých dospělých může mít negativní vliv 

na jejich vstup do společnosti; může vést k neschopnosti či neochotě 

vytvoření si potřebných pracovních návyků a zapříčinit tak sociální 

exkluzi těchto mladých lidí. Nezaměstnaní mladiství jsou také ve 

zvýšené míře ohroženi účastí na kriminálních aktivitách. V situaci, kdy 

dítě vyrůstá a socializuje se v rodině dlouhodobě nezaměstnaných 

rodičů, může být též více ohroženo sociálně nežádoucími jevy. 

 

Město Bílina je zasaženo strukturálními změnami. Je zde sice 

opakovaně klesající, nicméně dlouhodobá nezaměstnanost, která v roce 

2019 byla téměř na úrovni celostátního průměru    (Česká republika v 

roce 2019 - 2,57 %, Bílina v roce 2019 – 2,70 %). Problémem 

v uplynulém období nebyla tedy výše míry nezaměstnanosti, jako spíše 

její dlouhodobost. Na základě výsledků z analýzy sociálně vyloučených 

lokalit v ČR Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2015, jsou v ORP 

Bílina 4 vyloučené lokality (Bílina 1, Hostomice 2, Hrobčice 1). Do 

současné doby se počet lokalit nezměnil. V těchto lokalitách se 

koncentrují lidé, kteří bývají často dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na 

sociálních dávkách. Nemají adekvátní vzdělání a kvalifikaci pro uplatnění 

na oficiálním trhu práce, pracují jen příležitostně v rámci šedé 

ekonomiky, popřípadě trpí diskriminací na trhu práce. Tito obyvatelé jsou 

též ve velké míře zadluženi, jsou na ně mnohdy uvaleny exekuce nebo 

v lepším případě čelí insolvenčnímu řízení.  

 

Tyto faktory způsobují téměř nulovou motivaci ke hledání legálního 

zaměstnání. Sociální vyloučení těchto obyvatel se projevuje také v 

přítomnosti mnoha sociálně patologických jevů, např. lichvy, závislosti na 
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alkoholu, gamblerství či prodeji a užívání drog. Všechny tyto jevy mají 

negativní vliv především na děti a mládež. Děti, které v těchto lokalitách 

vyrůstají, automaticky přejímají stejné modely jednání a celá situace se 

tak mezigeneračně dědí. Většina zdejších dětí se na vyučování 

připravuje málo nebo zcela vůbec, některé mají se školní docházkou 

trvalé problémy. Tuto situaci dokládá například současný kritický stav na 

Základní škole Za Chlumem. 

 

Na území České republiky se po roce 2015 počet vyloučených lokalit 

prakticky ustálil. Nejvíce jich je však i nadále identifikováno Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Vyloučená lokalita na Teplickém předměstí v Bílině 

není zcela typickou vyloučenou lokalitou, neboť se rozděluje na takzvané 

Panelové sídliště a sídliště Za Chlumem. Sídliště Za Chlumem se 

vyloučenou lokalitou plíživě stává až v posledních několika letech. Část 

Panelového sídliště je proti tomu již klasickou vyloučenou lokalitou 

s jedním dominantním vybydleným panelovým domem, ve kterém bydlí v 

drtivé většině Romové. Některé okolní domy zvenčí nevykazují známky 

devastace, avšak jejich vnitřní prostory nejsou v dobrém stavu.  

 

V této části Bíliny jsou prodávány nejlevnější byty z celého Ústeckého 

kraje. Byty zde byly spekulativně nakupovány a do nich jsou opakovaně 

sestěhováni z větší části romští nájemníci ze všech koutů republiky i ze 

Slovenska a to prakticky bez ohledu, že se nyní jedná o takzvanou 

bezdoplatkovou zónu. Lidé z těchto sociálně vyloučených lokalit 

postupně přijímají pozici nejhůře postavených lidí ve společnosti. V 

sociálním vyloučení se často ocitají lidé, kteří neznají dobře svá práva a 

zejména povinnosti, jsou zadluženi, nějakým způsobem diskriminováni, 

mají nedostatečné či zcela žádné vzdělání, nejsou schopni a lze 

konstatovat, že ve velké míře ani ochotni uplatnit se na trhu práce, mají 

nevyhovující rodinné zázemí, jsou to lidé z menšin, cizinci, 
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handicapovaní atd. Mnozí se v této situaci nacházejí z důvodu 

zanedbání vlastní povinnosti, jiní nedokázali uspět ve společnosti i přes 

snahu prosadit se v konkurenci. Často jde o kombinaci těchto důvodů. 

 

V minulých letech byla problémem Bíliny dřívější přezaměstnanost 

zejména v těžební oblasti, průmyslu a energetiky, s tím spojená velká 

koncentrace obyvatel a v souvislosti s útlumem těžby pak vysoká 

nezaměstnanost. Tento problém je v současné době, kdy je 

nezaměstnanost na minimální úrovni již prakticky irelevantní. Za klíčovou 

příčinu problematického chování a jednání obyvatel bílinských 

vyloučených lokalit lze považovat vysokou míru migrace osob 

s minimální úrovní vzdělání, schopností či vůlí se integrovat, odmítání 

legální práce z důvodu zadluženosti a s tím spojených exekucí.  

 

Situace na trhu práce na Bílinsku je v několika posledních letech obecně 

uspokojivá. V rámci okresu Teplice bylo v roce 2019 v průměru úřadem 

práce nabízeno v průměru cca 300 pracovních pozic vhodných pro 

osoby bez vzdělání nebo se základním vzděláním. Z tohoto zřejmě 

vyplývá, že problémem není nedostatek volných pracovních míst, nýbrž 

neochota osob z vyloučených lokalit legálně pracovat.  Raději se uchylují 

k nelegálnímu zaměstnání, jelikož výdělky z práce na černo nejsou 

zatíženy exekucí. 

 

Statistické údaje vztahující se k městu Bílina.  

Rok 
Počet uchazečů o 

zaměstnání 
Míra 

nezaměstnanosti 

2017 564 4,3 % 

2018 418 3,2 % 

2019 337 2,7 % 
Zdroj: Úřad práce Teplice 
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Počet živnostníků, podnikatelů a firem jednotlivě v roce 2017, 2018 
a 2019 v teritoriální působnosti MěÚ Bílina 
 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Fyzická osoba  2495 2583 

Fyzická osoba zahraniční  644 651 

Právnická osoba  316 343 

Právnická osoba zahraniční  1 1 

Celkem 3 390 3 456 3578 

zdroj: MěÚ Bílina, Živnostenský úřad 

 
 

Rozdělení na jednotlivé druhy osob je sledováno až od 1.1.2018. Jedná 

se o počty podnikatelů, kteří mají v ORP Bílina umístěno sídlo. To však 

neznamená, že zde provozují své živnosti. Nejsou zde uvedeny osoby, 

které mají sídlo mimo ORP Bílina a na našem území provozují živnosti.  

 

Přesné statistické sledování není možné, podnikatel může ohlásit 

provozování živnosti kterémukoliv živnostenskému úřadu. Pro splnění 

oznamovací povinnosti podnikatelem není stanovena místní příslušnost. 

 

 

 

 

 Zdroj fotografie: fotobanka Pixabay 



10 
 

4. Bezpečnostní analýza   

Podkladovým materiálem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu je 

Bezpečnostní analýza města Bíliny a Bezpečnostní analýza Ústeckého 

kraje. Bílina je v okrese Teplice jedním z celkem sedmi obvodních 

oddělení Policie ČR. Níže jsou uvedeny přehledy pořadí jednotlivých 

obvodních oddělení Policie ČR ve sledovaných oblastech kriminality v 

okrese Teplice.  

 
Statistika nápadu TČ 2019 OOP ÚO Teplice 
 

OOP 
Nápad TČ 

(statistický) 
Objasněno 

TČ 
Objasněno 

% 
Pořadí 

(Pořadí 2018) 

Bílina 410 252 61,46 4.(3) 

Dubí 211 126 59,72 7.(5) 

Duchcov 240 145 60,42 6.(7) 

Krupka 219 133 60,73 5.(2) 

Prosetice 203 153 75,37 1.(1)  

Teplice 773 487 63,00 3.(6) 

Trnovany 500 337 67,40 2.(4) 
zdroj: Policie ČR 

 

Tabulka evidovaného nápadu trestné činnosti v obvodu PČR Bílina za 
poslední tři roky rozdělená dle věkových kategorií deklaruje mírné 
meziroční snížení nápadu trestné činnosti. Bohužel však nedosahuje 
čísel z roku 2017.  

 

Nápad TČ OOP Bílina 

Rok 
Věk 1 – 14 

let 

Věk 15 – 17 

let 

18 a více 

let 
Recidivisté 

Celkem 

evidováno 

2017 5 6 244 119 374 

2018 12 12 304 133 461 

2019 10 11 282 131 434 

zdroj: Policie ČR 
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Tabulka přehledu vybraných trestných činů v obvodu OO PČR Bílina  
 
 
Přehled nápadu vybraných TČ Bílina 2014 - 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Násilná TČ 39 48 43 34 36 45 

Krádeže vloupáním 157 141 98 75 65 68 

Krádeže prosté 200 132 77 98 77 80 

Hospodářská TČ 29 40 15 1 3 20 

Celkem 425 361 233 208 181 213 

zdroj: Policie ČR 

 
Statistiky dle informačního systému PČR „Evidence trestního 
řízení“ v obvodu OO PČR Bílina. 
 

Spisy/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TČ 800 1024 663 737 610 544 498 

PŘ 816 1152 854 899 839 976 1289 

BP 262 136 253 289 418 630 679 

ČJ 2004 2129 2037 1331 1436 1213 1188 

Ev. spisy 3620 4305 3554 2967 2885 2733 2914 

zdroj: Policie ČR 

Spisy/Rok 2017 2018 2019 

TČ 401 407 410 

PŘ 553 564 583 

PŘŘ 559 688 258 

ČJ 2339 2546 1162 

Ev. spisy 3293 3517 2671 

               zdroj: Policie ČR 

TČ – trestné činy, PŘ – přestupky, BP – blokové pokuty , PŘŘ – příkazní řízení (pokuty),  

ČJ – čísla jednací, Ev. spisy – evidované spisy 
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Vyjádření vedoucího OO PČR Bílina o bezpečnostní situaci na 

teritoriu obvodního oddělení Bílina za rok 2019. 

 

Protože se kriminalita Policií České republiky eviduje na teritoria daného 

oddělení, nikoliv podle obcí, dovolil jsem si zpracovat přibližnou statistiku 

dle obcí na podkladě údajů Policie ČR, KŘP-U, ÚO Teplice. Některá 

čísla se mohou lišit od faktických, avšak řádově v jednotkách. 

Podkladem pro vytvořené tabulky byly informační systémy Policie ČR.  

 

Co se týče kriminality, jež napadla na našem teritoriu v roce 2019, tak 

lehce stoupla. V roce 2018 u nás napadlo 407 TČ a v roce 2019 410 TČ. 

Avšak objasněnost klesla z 63,88 na 61,46 % (blíže tabulky výše). Stejný 

trend jsme zaznamenali i u nápadu přestupků.  

 

V roce 2018 u nás napadlo 564 PŘ a v loňském roce 584 PŘ. Z toho 

zůstalo 210 přestupků neobjasněno. Nejvíce byly zastoupeny přestupky 

proti majetku (282), pak proti veřejnému pořádku a proti občanskému 

soužití (202) a zbytek (74) ostatní přestupky. V příkazním řízení pak bylo 

vyřízeno 258 přestupků, zejm. na úseku BESIPu.  

 

Jako v uplynulých letech byla nejvíce zastoupena kriminalita obecná, do 

níž spadá zejm. kriminalita majetková. Blíže v tabulce výše, kde je 

kriminalita rozepsána na jednotlivá města, městyse a obce v našem 

teritoriu. Právě majetková kriminalita se objasňuje nejhůře, protože na 

místě činu zpravidla chybí konkrétní stopy, které by se v trestním řízení 

daly použít jako důkaz proti pachateli. Rovněž tak odcizené věci se 

dohledávají velice složitě, neboť je pachatelé prodávají zpravidla 

neznámým osobám a značně pod cenou a noví nabyvatelé nemají 

zájem, aby o věci přišli. Pachatelé postupují sofistikovaně, používají 
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různé ochranné pomůcky, aby na místě činu popř. v jeho okolí zanechali 

co nejméně stop.  

 

Krádeží prostých napadlo 105 skutků a podařilo se jich objasnit 42. 

Krádeží vloupáním napadlo 51 skutků a podařilo se jich objasnit 18. Zde 

jsou ponejvíce zastoupeny krádeže vloupáním do motorových vozidel na 

celém teritoriu OOP Bílina. Nejvíce však v Bílině a pak na odlehlých 

místech - polní či lesní cesty nebo parkoviště - např. v Kostomlatech p. 

Milešovkou.  

 

Co se týče kriminality násilné, tak ta rovněž lehce stoupla. V roce 2018 u 

nás napadlo 36 skutků a loni 49, z toho se podařilo objasnit 35 skutků.  

 

Přetrvávajícím trendem je nápad přestupků v noční době. Jedná se 

především o rušení nočního klidu, drobná fyzická napadení či šarvátky – 

tedy přestupky proti občanskému soužití. Nejvíce je těchto jednání 

pácháno právě v Bílině, resp. na Teplickém předměstí, nejvíce v severní 

části, avšak v jižní části v Sídlišti Za Chlumem již takováto jednání 

rovněž přibývají. Valná většina těchto neshod popř. drobných přestupků 

je řešena domluvou, proto se v konečných číslech tyto přestupky 

neprojevují. Za rok je to cca 600-700 jednání, která dosáhla velice nízké 

společenské škodlivosti.  

 

Kromě standardní práce na teritoriu našeho obvodního oddělení se naši 

policistky a policisté v roce 2019 účastnili celkem 16 policejních opatření 

v souvislosti s konáním fotbalových utkání FK Teplice v Teplicích, Na 

Stínadlech. Sedmidenního policejního opatření, v období léta, během 

konání tzv. Klimakempu (Limity jsme my) v teritoriu okresu Chomutov a 

Teplice, v souvislosti s manifestacemi proti těžbě hnědého uhlí. Rovněž 

se účastnili bezpečnostního opatření v souvislosti se zahájením 
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Lázeňské sezony v Teplicích, které trvalo tři dny. Bezpečnostního 

opatření v souvislosti s Casanovskými slavnostmi v Duchcově a rovněž v 

souvislosti a ochrannou měkkých cílů v období adventu v měsíci prosinci 

na teritoriu města Teplice. Taktéž bylo realizováno několik desítek 

předvedení osob k soudům, popř. zatčení osob v pátrání, resp. dodání 

do výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Poznámka: 

Městská policie není oprávněna trestné činy řešit. V případě, že strážníci zjistí 

jednání, které vykazuje znaky skutkové podstaty trestného činu, jsou 

oprávněni postupovat dle § 76/2, zákona č. 141/1961 Sb. Trestní řád a zejména 

dle § 7, zákona č. 553/1991, o obecní policii. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: facebook.com/PolicieCZ 
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Statistika přestupků – Městská policie Bílina - výběr za rok 2017 

Rok 2017 

Panelové 
sídliště + 
sídl. SHD 
+ Srbsko 

Centrum 
+ SUNN + 
nádr. ČD 
a okolí 

Za 
Chlumem + 
Litoměřická 
+ Čapkova 

Pražské 
předměstí I 

a II + 
5.květen 

Ostatní 
lokality 
města a 
smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 213 1064 281 177 103 1838 78,78 1 

Alkohol a tabák 40 12 8 1 1 62 2,66 4 

Životní prostředí 15 2 6 3 3 29 1,24 5 

Majetek 3 4 2 0 1 10 0,43 6 

Občanské soužití 1 1 0 0 0 2 0,09 7 

Veřejný pořádek 61 48 42 12 4 167 7,16 3 

OZV 107 69 24 11 14 225 9,64 2 

počet 440 1200 363 204 126 

2333 % 18,86 51,44 15,56 8,74 5,40 

Pořadí (bez dopravy) 2 (227) 1 (136) 3 (82) 4 (27) 5 (23) 
zdroj: Městská policie Bílina 

 

 

Statistika přestupků – Městská policie Bílina - výběr za rok 2018 

Rok 2018 

Panelové 
sídliště + 
sídl. SHD 
+ Srbsko 

Centrum 
+ SUNN + 
nádr. ČD 
a okolí 

Za 
Chlumem + 
Litoměřická 
+ Čapkova 

Pražské 
předměstí I 

a II + 
5.květen 

Ostatní 
lokality 
města a 
smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 208 1432 385 136 211 2372 83,93 1 

Alkohol a tabák 27 15 13 1 0 56 1,98 4 

Životní prostředí 5 1 1 0 1 8 0,28 5 - 6 

Majetek 4 3 1 0 0 8 0,28 5 - 6 

Občanské soužití 2 1 1 0 0 4 0,14 7 

Veřejný pořádek 68 48 82 33 8 239 8,46 2 

OZV 65 28 32 9 5 139 4,92 3 

počet 379 1528 515 179 225 

2826 % 
13,41 54,07 18,22 6,33 7,96 

Pořadí (bez dopravy) 3 (171) 1 (96) 2 (130) 5 (43) 4 (14) 
zdroj: Městská policie Bílina 
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Statistika přestupků – Městská policie Bílina - výběr za rok 2019 

 Rok 2019 

Panelové 
sídliště + 
sídl. SHD 
+ Srbsko 

Centrum 
+ SUNN + 
nádr. ČD 
a okolí 

Za 
Chlumem + 
Litoměřická 
+ Čapkova + 
Čs. armády 

Pražské 
předměstí 

I a II + 
5.květen 

Ostatní 
lokality 
města a 
smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 187 3482 508 249 234 4660 88,93 1 

Alkohol a tabák 68 56 35 7 0 166 3,17 3 

Životní prostředí 20 7 7 2 5 41 0,78 5 

Majetek 2 0 0 0 1 3 0,06 7 

Občanské soužití 1 1 1 0 1 4 0,08 6 

Veřejný pořádek 86 49 30 31 6 202 3,85 2 

OZV 64 20 44 12 24 164 3,13 4 

počet 428 3615 625 301 271 

5240 % 8,17 68,99 11,93 5,74 5,17 

Pořadí (bez dopravy) 3 (241) 1 (133) 2 (117) 4 (52) 5 (37) 
zdroj: Městská policie Bílina 

 

Přestupky řešené Městskou policií Bílina - bez dopravy 

zdroj: Městská policie Bílina 

Přestupky řešené MP - doprava 

LOKALITA 2017 2018 2019 
Celkem za 

tři roky 

Panelové sídliště + sídl. SHD + Srbsko 227 171 241 639 

Centrum + SUNN + nádr. ČD a okolí 136 96 133 365 

Za Chlumem + Litoměřická + Čapkova + Čs. 
armády 82 130 117 329 

Pražské předměstí I a II + 5.květen 27 43 52 122 

Ostatní lokality města a smluvní obce 23 14 37 74 

CELKEM 495 454 580 1529 

LOKALITA 2017 2018 2019 
Celkem za 

tři roky 

Panelové sídliště + sídl. SHD + Srbsko 213 208 187 608 

Centrum + SUNN + nádr. ČD a okolí 1064 1432 3782 6278 

Za Chlumem + Litoměřická + Čapkova + Čs. 
armády 281 385 508 1174 

Pražské předměstí I a II + 5.květen 177 136 249 562 

Ostatní lokality města a smluvní obce 103 211 234 548 

CELKEM 1838 2372 5069 9170 

zdroj: Městská policie Bílina 
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Z informací uvedených ve výše uvedených tabulkách městské policie 
vyplývá, že souhrnně za poslední tři roky nejproblematičtější lokalitou z 
hlediska páchání přestupků (vyjma dopravy) na úseku veřejného 
pořádku, alkoholismu a toxikomanie, porušování obecně závazných 
vyhlášek a nařízení města, v souvislosti s přestupky proti majetku, 
narušováním občanského soužití a poškozování životního prostředí, je 
souhrnně měřená oblast Panelového sídliště, sídliště SHD a Srbska. 
Strážníci MP se zde nejčastěji potýkají s porušováním obecně 
závazných vyhlášek a narušováním veřejného pořádku. V oblasti 
veřejného pořádku pak nejvíce s porušováním nočního klidu a kouřením 
na místech, kde je to zákonem zakázáno. Majetkové přestupky strážníci 
primárně předávají k řešení Policii ČR, proto jsou v uvedených tabulkách 
zastoupeny pouze minimálně.  
 
Druhá v pořadí v souvislosti s nejčastějším pácháním přestupků je 
souhrnná oblast centra města, Sídliště U Nového nádraží a nádraží ČD. 
Lokalita nádraží ČD, která je zahrnuta do této oblasti, je specifická 
zejména tím, že nádražní hala slouží, kromě své původní funkce, rovněž 
jako průchod do ulice Důlní. Je takto denně využívána jak lidmi, kteří 
pracují na dolech, tak osobami, které bydlí v lokalitě za nádražím v tzv. 
„Bytovém domě“ (dříve azylovém). Budova nádraží rovněž obecně 
přitahuje různé závadové osoby a to zejména ve večerních a nočních 
hodinách. Střed Bíliny s přilehlými ulicemi a SUNNem  mají rovněž svá 
specifika, která ovlivňují počty řešených přestupků. Ve středu města je 
koncentrováno několik restaurací a heren a zároveň je průchozím 
místem na všechny ostatní bílinské lokality.  
 
Sídliště U Nového nádraží je ve vztahu k přestupkovému jednání osob 
specifické jak skladbou obyvatelstva, kdy zejména v horní části 
převažuje obyvatelstvo sociálně slabé, nebo ohrožené sociální exkluzí, 
tak koncentrací uvedených osob v blízkosti dvou asijských prodejen, kde 
nakupují levný alkohol a v rozporu s obecně závaznou vyhláškou jej 
v místě konzumují. Přímé propojení s nádražím ČD lávkou pro pěší je 
rovněž jedním z přitěžujících faktorů, neboť lávka je hojně využívána 
k periodickému přesunu skupin zejména romské mládeže na nádraží a 
zpět. Tyto skupiny v občanech vzbuzují nejistotu a někdy i strach a to 
přesto, že se prakticky vůči občanům žádného protiprávního jednání 
nedopouštějí.    
 
Sídliště Za Chlumem se zařadilo na třetí místo z hlediska páchání 
přestupků dle uvedeného výčtu. Přestože občané mnohdy pocitově řadí 
sídliště Za Chlumem, po Panelovém sídlišti jako druhou 
neproblematičtější lokalitu, čísla a zkušenosti strážníků však hovoří jinak. 
Počet přestupků, vyjma dopravních, řešených strážníky MP Bílina byl na 
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Sídlišti Za Chlumem oproti Panelovému sídlišti v souhrnu za poslední tři 
roky prakticky poloviční. V obou zmíněných lokalitách, tedy na Chlumu a 
v Panelovém sídlišti dlouhodobě působí Asistenti prevence kriminality, 
kteří svoji činnost zaměřují zejména na děti a mládež. 
 
Tradičně nejlépe v souvislosti s pácháním přestupků jsou na tom v rámci 
Bíliny jednoznačně obě části Pražského předměstí. Tomu odpovídá i 
subjektivní pocit bezpečí občanů, který je zde dlouhodobě vnímán jako 
nejlepší v rámci celé Bíliny.  
 
Ostatní okrajové oblasti města byly pro potřeby statistiky sloučeny a 
spolu s nimi uvádíme podíl výskytu přestupků řešených strážníky 
Městské policie Bílina na území obcí, se kterými má MP Bílina uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy. Zde je z pohledu Městské policie Bílina 
přestupková činnost velmi nízká. 
 

V oblasti přestupků v dopravě je dlouhodobě nejtíživější situace v centru 
města. Je to dáno soustředěním úřadů a institucí v centru města a s tím 
spojená intenzita dopravy. Hlavní příčinou je omezený počet parkovacích 
míst v kombinaci s neukázněností řidičů, kteří nerespektují dopravní 
značení. Na sídlištích a v okrajových částech města se strážníci potýkají 
zejména se špatně zaparkovanými vozidly a porušováním OZV stáním 
vozidel na zeleni. 
 
Skokový nárůst řešení přestupků v roce 2019 není zapříčiněn žádným 
dramatickým nárůstem nápadu přestupků, nýbrž zvýšenou aktivitou 
městské policie a to zejména v oblasti boje s narušováním veřejného 
pořádku a dohledem na dodržování obecně závazných vyhlášek. 
Dramatický nárůst přestupků v dopravě v roce 2019 je důsledkem 
zprovoznění parkovacích automatů na rekonstruovaném Mírovém 
náměstí a změny dopravního značení v přilehlých ulicích.  
 
Dlužno podotknout, že zejména v prvních měsících, kdy si řidiči teprve 
zvykali na nový způsob parkování v centru města, byla drtivá většina 
přestupků řešena mírnou formou, tedy bez sankce.  
 
 
 
 
 
 
 
Níže jsou nově uvedeny statistiky projednávaných přestupků Komise pro 
projednávání přestupků a odboru dopravy, včetně souhrnné výše 
uložených pokut za jednotlivá sledovaná období 

Zdroj obrázku: Městská policie Bílina 
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Přehled přestupků projednávaných odborem dopravy za období let 
2017 – 2019 
 

Komise pro projednávání přestupků 

2017  § Počet 

Přestupky proti veřejnému pořádku  5 61  

Přestupky proti majetku  8 121  

Přestupky proti občanskému soužití  7 178  

Ostatní  --- 71  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  0  

Celkem za dané období  431  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  130.800 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 

 
 

2018  § Počet 

Přestupky proti veřejnému pořádku  5 76  

Přestupky proti majetku  8 147  

Přestupky proti občanskému soužití  7 232  

Ostatní  --- 71  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  0  

Celkem za dané období  526  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  123.800 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 

 
 

2019  § Počet 

Přestupky proti veřejnému pořádku  5 62  

Přestupky proti majetku  8 136  

Přestupky proti občanskému soužití  7 182  

Ostatní  --- 91  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  0  

Celkem za dané období  471  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  290.600 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 
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Přestupky v dopravě 

2017  Počet  

Průjezdový radar, ul. Bílinská (I/13)  1538  

Ostatní přestupky za rychlost  25  

Ostatní přestupky v dopravě  430  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  6  

Celkem za dané období  1999  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  1.663.075 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 

 
 

2018  Počet  

Průjezdový radar, ul. Bílinská (I/13)  2078  

Ostatní přestupky za rychlost  31  

Ostatní přestupky v dopravě  369  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  5  

Celkem za dané období  2483  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  2.348.165 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 

 
 

2019  Počet  

Průjezdový radar, ul. Bílinská (I/13)  1671  

Ostatní přestupky za rychlost  18  

Ostatní přestupky v dopravě  179  

Předané pro podezření ze spáchání TČ  5  

Celkem za dané období  1873  

Celková výše udělených pokut v daném období*)  2.246.968 Kč  

zdroj: MěÚ Bílina, odbor dopravy 
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Statistické údaje oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Sociálně právní ochranu dětí v Bílině a na území obce s rozšířenou 

působností vykonávají zaměstnanci Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví při Městském úřadě v Bílině. V rámci své činnosti OSPOD 

mimo jiné například vyhledává ohrožené děti, působí na rodiče, aby plnili 

povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,  poskytuje nebo 

zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování 

nároků dítěte, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, 

spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a 

dalšími subjekty, rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních 

a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována. 

 

Statistické údaje kurátorů pro děti a mládež za roky 2017 - 2019 

Počet 
evidovaných 

Rok Celkem 

z toho 

děti do 15 
let 

z toho 
dívek 

mladiství 
z toho 
dívek 

2017 204 113 33 91 22 

2018 234 148 39 86 29 

2019 230 145 45 85 38 

zdroj: MěÚ Bílina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

2017 Celkem 

z toho 

děti do 15 
let 

z toho 
dívek 

mladiství 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 19 6 4 13 0 

Přestupky 35 x x 35 6 

Výchovné problémy 162 108 30 54 16 

zdroj: MěÚ Bílina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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2018 Celkem 

z toho 

děti do 15 
let 

z toho 
dívek 

mladiství 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 27 14 5 13 0 

Přestupky 27 x x 27 6 

Výchovné problémy 197 141 36 56 25 

zdroj: MěÚ Bílina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

2019 Celkem 

z toho 

děti do 15 
let 

z toho 
dívek 

mladiství 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 32 23 7 9 2 

Přestupky 32 x X 32 15 

Výchovné problémy 192 133 39 59 28 

zdroj: MěÚ Bílina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Mezi roky 2017 a 2019 došlo k růstu počtu evidovaných osob pracovníky 

OSPOD o cca 20% celkového počtu klientů. Ve sledovaném období 

vzrostl i celkový počet vybraných statistických údajů, který byl řešen 

kurátory pro děti a mládež. Sociální pracovníci a kurátoři, kteří 

vykonávají sociálně právní ochranu dětí, využívají v rámci své činnosti, 

jak již bylo výše uvedeno, mnoho forem spolupráce s dětmi, mladistvými 

a jejich rodiči, případně se zákonnými zástupci. Tím se snaží snižovat 

páchanou trestnou činnost, přestupkové jednání a další protispolečenské 

činnosti. Dále realizují přednášky na 2. stupních ZŠ v rámci prevence 

sociálně patologických jevů. 

Každoroční pořádání pobytových víkendových výletů spolupráci mezi 

participujícími subjekty prohlubuje. Jelikož jsou děti během těchto pobytů 

vytrženy z prostředí, kde se setkávají s nežádoucími vlivy a kde jsou 

ohroženy sociálně patologickými jevy, mohou pracovníci OSPOD lépe 

zanalyzovat situaci dítěte a stanovit efektivní postupy a opatření pro 

další práci s ním a s jeho rodinou. Cílovou skupinu u pobytů proto 

vybírají sami pracovníci OSPOD MÚ Bílina, kteří mají děti v evidenci a 

dlouhodobě s nimi spolupracují.  
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5. Institucionální analýza 

Tabulka uvádí přehled nejvýznamnějších institucí působících na území 

města Bíliny v oblasti prevence kriminality. Rozlišujeme tři základní typy 

preventivních opatření: 

 

A. Sociální prevence – je orientována na odstranění příležitostí k 

páchání trestné činnosti. Vytváří a podporuje aktivity zaměřené na 

socializaci a změnu nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti. Na 

realizaci sociálně-preventivních aktivit, jejichž škála je poměrně široká 

(volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, 

resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, 

terénní sociální práce) se významnou měrou podílejí samosprávy obcí a 

zejména nestátní neziskové organizace. Pozornost je zaměřována 

především na mládež ohroženou sociálně nežádoucími jevy. 

 

B. Situační prevence – je zaměřena na minimalizaci a eliminaci 

příležitostí k páchání trestné činnosti. Staví na zkušenosti, že určité 

druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za 

určitých okolností. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení pachatele a 

snižuje potencionální zisk z trestné činnosti. Škála aktivit je široká od 

legislativní iniciativy, organizaci bezpečnostní struktury a realizaci 

různých technických opatření. Za nejefektivnější projekty v této oblasti 

jsou považovány projekty zřizování městských kamerových dohlížecích 

systémů a pultů centralizované ochrany. Nejčastěji tyto aktivity realizují 

obce v samosprávné působnosti a Policie ČR. 

 

C. Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před 

trestnou činností – cílem je poskytování objektivních a včasných 

informací o sociálně nežádoucích jevech, rizikovém chování a o 
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příčinách těchto jevů. Informování veřejnosti o nejčastějších typech 

trestné činnosti, o způsobech jejich páchání, včetně míst a času jejich 

výskytu. Poskytování rad, návodů a doporučení o způsobech efektivní 

ochrany před trestnou činností prostřednictvím médií, přednášek, besed, 

tiskovin a poradenských služeb. 

 

Instituce  Aktivity instituce  

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví  

sociálně právní ochrana dětí, terénní sociální práce, 
sociální prevence a služby, projekty PK – víkendové 
pobyty, tábory  

Odbor dotací a projektů  
zpracování preventivních programů a projektů, komunitní 
plánování  

Úřad práce ČR  
aktivní politika zaměstnanosti, pomoc v hmotné nouzi, 
státní sociální podpora, sociální poradenství  

Most k naději, o.s.  
terénní protidrogový program Bílina- zlepšení sociální 
situace klienta  

Člověk v tísni, o.p.s.  (ICP) 
terénní sociální práce; nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež; dluhové, kariérní a pracovní poradenství; 
poradenství v oblasti sociální integrace  

Policie České republiky  preventivní přednášky a besedy, hlídková činnost  

Městská policie Bílina  
projekty prevence kriminality – asistenti prevence 
kriminality, dohledová služba, přednášky v rámci PK v 
MŠ, ZŠ, NC, pro seniory atd., MKDS  

Dům dětí a mládeže  
volnočasové aktivity dětí a mládeže, dospělých, 
příměstské tábory  

Mateřské školy – Čapkova, 
M.Švabinského, Síbova  

předškolní a mimoškolní aktivity a výchova dětí  

Základní školy – Lidická,  
Za Chlumem, Aléská  

školní a mimoškolní aktivity, výchova žáků, činnost 
školních metodiků prevence  

Základní škola praktická  
školní a mimoškolní aktivity, výchova žáků, činnost 
školního metodika prevence  

Podkrušnohorské gymnázium 
Most, pracoviště Bílina  

školní a mimoškolní aktivity, výchova žáků  

Probační a mediační služba ČR  
kontrola pachatelů, podpora a pomoc obětem, zapojení 
komunity do řešení následků trestné činnosti, integrace 
pachatelů zpět do společnosti  

Mládežnické zájmové a 
sportovní kluby 

volnočasové aktivity pro děti a mládež 

zdroj: Městská policie Bílina 
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Přehled aktivit v oblasti prevence kriminality vybraných institucí 

ZŠ Aléská – školní rok 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

celkový počet žáků (k 30. 9.) 534 549 549 

bydliště v Bílině 398 403 157 

bydliště mimo Bílinu 136 146 392 

 

Popis školy o jejích aktivitách v oblasti prevence kriminality 

V rámci třídnických hodin – témata primární prevence (např. záškoláctví, vandalismus, 

rasismus a xenofobie, gambling, šikana a kyberšikana, utváření kolektivu, první pomoc, 

zdravý životní styl …) 

- výlety, návštěvy divadel, koncertů, exkurze, soutěže, návštěvy výstav apod. (Den země, 

Den dětí, Den jazyků, Den proti drogám, Vánoční sportovní turnaj mezi žáky 2. stupně …) 

- divadelní představení ve škole a jiných organizací – drogy, HIV, sexuální výchova apod. 

- preventivní besedy s preventisty z řad Policie ČR a Městské Policie v Bílině 

- spolupráce s OSPODEM 

- besedy s VZP (VZPoura úrazům) 

- besedy s Mgr. Podlahovou (2. st. a také pro rodiče) 

- besedy s M. Hornychem (HIV/AIDS, drogy)  

- kroužky ve školní družině (keramika, tvořeníčko, bruslení, sportovní hry) 

- školní kluby v rámci projektů (čtenářská gramotnost, zábavná logika, komunikace v cizím   

  jazyce, badatelský) 

- adaptační kurz pro 2. st. (zaměřený na utváření kolektivu a na primární prevenci) 

- spolupráce s Člověkem v tísni  

- školy v přírodě a lyžařský výcvik 

zdroj: ZŠ Aléská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ZŠ Lidická – školní rok 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

celkový počet žáků (k 30. 9.) 347 345 360 

bydliště v Bílině 318 322 336 

bydliště mimo Bílinu 29 23 24 

 

Popis školy o jejích aktivitách v oblasti prevence kriminality 

Na škole funguje preventivní tým školy – vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce  

a třídní učitelé, kteří se řídí Preventivním programem školy a Školním programem proti 

šikanování. Je zpracován a realizován Plán poradenských služeb ve škole. V případě 

jakýchkoliv problémů se ihned vše řeší třídní učitel – žák, třídní učitel -rodiče, vedení školy –

žák a v případě postupujících obtíží nebo v případě závažného problému se schází 

výchovná komise školy – vedení školy, výchovný poradce, metodik, třídní učitel, zákonný 

zástupce, zástupce OSPOD a případně i zástupce Člověka v tísni. O všem jsou ihned 

telefonicky a na osobní schůzce informování rodiče. Vedeme žáky k přijetí zodpovědnosti za 

své činy, k tomu, aby se rodičům sami ihned přiznali, a společně s rodiči pak přistupujeme 

často i k alternativním trestům – např. pomoc mladším spolužákům během přestávek. Díky 

tomuto se ve většině případů vše vyřeší hned na počátku a žák se již podobného jednání 

nedopouští. Jedná se o případy kázeňských prohřešků, vandalství a slovní nebo jen zcela 

mimořádně fyzické agresivity. 

Součástí preventivního programu školy je mimo jiné: 

1.) pravidelné proškolování pedagogů v oblasti primární prevence – každý rok jsou 

vysílání pedagogové na školou vybrané další vzdělávání, případně je proškolován celý 

pedagogický sbor. 

2.) Pravidelná realizace preventivních projektů – jednak z dotace Primární prevence 

Ústeckého kraje v roce 2017/2018  Stop kouření a jiným závislostem, 2018/2019 nebyl 

vybrán, 2019/2020 – Stop závislostem. 

Jedná se o komplexní aktivity zaměřené na třídy 2. st. v oblasti prevence kouření, alkoholu 

a drog. 

Dále z dotace Zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva Ústeckého kraje – 2017 / 2018 –

prevence zdravotně rizikového chování , 2018/2019 – Prevence zdravotně rizikového 

chování 2018,  2019/2020 Putování za zdravím. 

Jedná se o aktivity zaměřené na zdravý životní styl (např. prevence proti bulimii, anorexii), 

sexuální výchovu, prevence HIV, vztahy mezi žáky, kyberšikanu. 

Spolupráce s Městskou Policií – realizace přednášek zaměřené na oblast šikany, právního 

vědomí a další… 
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Spolupráce s White light Ústí nad Labem – program Všeho s mírou pro 7. ročníky.  

3.) Zařazování dalších cílených aktivit k posilování pozitivního vztahu mezi žáky, učiteli a 

vedením školy navzájem – realizace dalších projektů, projektových dnů, třídních aktivit, 

ozdravných pobytů, jazykových výjezdů. Vše v sobě zahrnuje i oblast prevence 

nežádoucích jevů, posilování pozitivního klimatu školy, rovný přístup ke všem dětem, stírání 

sociálních rozdílů formou podpory všech. 

4.) Oblast volnočasových aktivit – realizace zájmových kroužků: 

Dovedné ruce, Počítačový kroužek, Divadelní kroužek, Pěvecký kroužek, Kroužek mediální 

výchovy, Keramický kroužek, Sportovní a pohybové aktivity, Kroužek konstrukce a designu, 

Tvořivé dílničky, Ruční práce, Kroužek Robotiky a největší základnu má Turistický kroužek, 

který své aktivity realizuje o sobotách v období duben – listopad. 

5.) Podpora profesní orientace žáků – pro žáky 7. - 9. ročníku cílená práce v oblasti 

volby povolání – pracovní listy, podpora výuky finanční gramotnosti, rozvoj podnikavosti 

žáků, exkurze do středních škol a další. 

zdroj: ZŠ Lidická 

 

ZŠ Za Chlumem – šk. rok 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

celkový počet žáků (k 30. 9.) 585 + 15 přípravka 575 + 10 přípravka 542 + 21 přípravka 

bydliště v Bílině 560 537 502 

bydliště mimo Bílinu 25 38 40 

 

Popis školy o jejích aktivitách v oblasti prevence kriminality 

V rámci vyučování pořádáme besedy, přednášky a workshopy ve spolupráci s MP, PČR, 

Člověk v tísni a dalšími organizacemi. Žáci naší školy navštěvují kulturní představení, akce 

se zaměřením na prevenci rizikového chování, účastní se výletů v rámci České republiky i 

do zahraničí. Škola nabízí mimoškolní aktivity – sportovní akce, kroužky (korálkování, 

tanec), školní družina vede kroužky (sportovní, keramika, turistický a další). Žáci mohou 

navštěvovat doučování našimi pedagogy i doučování ve spolupráci s Člověk v tísni. 

Na začátku školního roku pořádáme adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku. V průběhu 

školního roku pořádáme projektové dny se zaměřením na prevenci rizikového chování, 

podporu hodnotového systému a morálky člověka, rozvoj sociálních dovedností a podporu 

zdravého životního stylu. Pořádáme již tradiční akce (Vánoční a Velikonoční jarmark, Noc 

ve škole, hudební vystoupení, Chlumiáda, sportovní a lyžařský kurz, školní akademie). Ve 

škole působí žákovský parlament a školní poradenské pracoviště, zákonní zástupci mohou 
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být členy Spolku rodičů. Naši žáci se účastní soutěží (recitační, sportovní, výtvarné, 

počítačové, logické, jazykové). Vystupují na akcích města i pro děti z MŠ či seniory. 

Škola nabízí informační pomoc rodičům i žákům, máme „schránku důvěry“ a snažíme se 

vytvářet přátelské prostředí. 

zdroj: ZŠ Za Chlumem 

 

ZŠ praktická – školní rok 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

celkový počet žáků (k 30. 9.) 67 78 61 

bydliště v Bílině 53 64 47 

bydliště mimo Bílinu 14 14 14 

 

Popis školy o jejích aktivitách v oblasti prevence kriminality 

- Vzájemná tolerance a spolupráce – „Jsme jeden tým“ – celoškolní projekt 

- Zdravý životní styl - Sportovní aktivity – turnaj ve vybíjené, silácký víceboj, Maxipes Fík. 

Příprava zdravého pokrmu – v hodinách PV; program Zdravá 5 ve spolupráci se společností 

Albert; školní mléko; zdravé stravování ve školní jídelně. 

- Škodlivost návykových látek – Legální drogy a jejich rizika – přednáška MP Bílina pro žáky 

8. a 9. ročníku. Práce se žáky v hodinách VkZ – škodlivost kouření, drogy, závislost, 

alkohol. Protidrogový vlak + návazný program To je zákon, kámo! 

- Poskytování první pomoci – projekt „Nejsem záchranář, ale umím pomoci“ ; 

první pomoc využívaná v hodinách Prv, VkZ, PV, TV.; znalost linek tísňového volání; 

Vzpoura úrazům – ve spolupráci s VZP. 

- Dodržování pravidel Školního řádu – seznámení se ŠŘ; projevy nevhodného chování a 

jejich eliminace. 

- Internet – pojem „Kyberšikana“; nebezpečí internetu, nebezpečí v elektronické poště v 

hodinách Ikt. 

- Projektová odpoledne – jarní sportování, vánoční a velikonoční tvoření, keramika …. 

- BESIP – projektové dopoledne – dopravní výchova pro žáky. 

- Besedy, přednášky (MP Bílina) – Legální drogy a jejich rizika; Svědek či oběť trestného 

činu; Právní vědomí, Druhy protiprávního jednání. 

- MPP témata probíraná v hodinách – chování žáků ve třídě, kouření, drogy, zásady správné 

výživy, týrané dítě, rasismus, úcta k člověku, trestná činnost, vandalismus, diskriminace, 

šikana, osobní bezpečí, osobní hygiena, chování při požáru, setkání s neznámými lidmi, 

návykové látky…  

zdroj: ZŠ Praktická 
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Odbor dotací a projektů MěÚ Bílina 

název akce 
fond 

(program) 

celkové 
náklady  
na akci 

výše  
dotace 

spoluúča
st  

města 
poznámka 

Asistent prevence 
kriminality 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2017 

489 552 403 279 86 273 
Podpora 2 APK na 10 
měsíců 

Rozšíření MKDS o mobilní 
kamerový bod 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2017 

213 235 152 000 61 235 
Dodávka a instalace 
mobilního kamerového 
bodu 

Víkendové pobyty a tábor 
OSPOD 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2017 

332 131 134 000 198 131 

Realizace 2 víkendový 
pobytů a týdenního tábora 
pro děti a mládež ze 
sociálně znevýhodněného 
prostředí 

Nákup dvou osobních aut 
s pohonem CNG pro MP 
Bílina 

SFŽP  
Národní program 
ŽP 2017 

1 045 240 100 000 945 240 
Nákup dvou osobních aut 
s pohonem CNG pro MP 
Bílina 

Asistenti prevence 
kriminality v Bílině 

OP Z 
prostřednictvím ITI 
ÚChA  

5 716 925 
 

5 431 079 285 846 
Zaměstnání 6 APK na roky 
7/2018 – 6/2021 

Asistenti prevence 
kriminality 2018 - 2020 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2018 

1 593 200 1 336 000 257 200 
Zaměstnání 2 APK na roky 
2018 – 2020 

Víkendové pobyty OSPOD 
MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2018 

198 109 91 600 106 509 

Realizace 3 víkendových 
pobytů pro děti a mládež 
ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Modernizace 
záznamového centra pro 
MKDS 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2018 

166 520 149 860 16 660 
Pořízení dvou 
záznamových zařízení pro 
MKDS 

Radiostanice pro 
Městskou policii Bílina 

Ústecký kraj 79 860 71 874 7 986 
Pořízení 6 ks ručních 
radiostanic pro MP Bílina 

Víkendové pobyty OSPOD 
MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2019 

201 326 94 819 106 507 

Realizace 3 víkendových 
pobytů pro děti a mládež 
ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Forenzní identifikační 
značení jízdních kol a 
kompenzačních pomůcek 

MVČR - Program 
prevence 
kriminality 2019 

68 838 60 350 8 488 

Ochrana majetku občanů 
města za pomoci 
forenzního identifikačního 
značení 
 

Rozšíření MKDS v Bílině Ústecký kraj 148 830 133 947 14 883 
Pořízení mikrovlnného 
spoje pro MKDS 
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Popis činnosti odboru dotací a projektů MěÚ Bílina: 

1. zajišťuje vedení agendy správy dotací nebo jinak účelově vázaných 

prostředků, dále kontroluje čerpání a užití dotací 

2. sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí 

3. zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a 

dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých 

přijetím podpory, vyúčtováním a závěrečné vyhodnocení projektů 

4. vede agendu spojenou s udržitelností projektů včetně předkládání 

monitorovacích zpráv 

5. komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech 

nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní 

informace k jejich následnému sledování a využívání pro vedení města a 

na jednotlivé odbory městského úřadu 

V dalších letech se předpokládá podpora projektů na zaměstnávání asistentů 

prevence kriminality, dále podpora pobytových akcí realizovaných odborem 

sociálně-právní ochrany dětí, rozšiřování a modernizace městského 

kamerového dohlížecího systému a dalších projektů v závislosti na vypsaných 

dotačních titulech. 

 
zdroj: MěÚ Bílina, odbor dotací a projektů 

 

 
Zdroj fotografie: www.bilina.cz 
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Odbor nemovitostí a investic MěÚ Bílina 

2017 dodavatel předmět částka KČ 

obj. 038/2017 Říha Bílina Rozšíření VO u zastávky PENNY 167 255 

SoD 
Janouch 
Dobrovíz 

Vybudování kam. bodu - sídliště Za Chlumem -
podloubí * umístění kamery na workoutovém 
hřišti – Kyselka * instalace kamer na MěÚ 

854 852 

 

2018 dodavatel předmět částka 

obj.175/2018 
Workout 
Europe 

Dodávka a montáž workoutové sestavy k 
dětskému hřišti ve Fügnerově ulici 

124 530 

KS/2018 
HAGS 
Praha 

Dodávka a instalace arény ATLANTA ATYP - 
hřiště Čapkova 

1 262 025 

KS/2018 TR Antoš 
Dodávka a montáž balančních a herních prvků a 
městského mobiliáře na dětské hřiště v 
Kmochově ulici 

1 162 877 

obj.112/2018 Kovo-ART 
Dodávka a montáž houpačky A100 na dětské 
hřiště v ulici Alšova 

20 546 

 

2019 dodavatel předmět částka 

obj.156/2019 
HYSPERIA 
GROUP, 
s.r.o. 

Napojení objektu plavecké haly v ulici Žižkovo 
údolí 276/6 na MKDS 

214 775 

obj.157/2019 
HYSPERIA 
GROUP, 
s.r.o. 

Napojení objektu sportovní haly v ulici Tyršova 
374 na MKDS 

129 712 

obj.233/2018 
Tejček 
Bílina 

Rozšíření VO v lokalitě Za Chlumem - parkoviště 
před obj. 785 

149 505 

obj.036/2019 
Janouch 
Dobrovíz 

Dodávka a montáž kamerového bodu  - Tepl. 
předměstí - Astra 

58 685 

KS 38/2019 hřiště.cz 
Vybudování parkourového hřiště v lokalitě Za 
Chlumem 

1 959 547 

zdroj: MěÚ Bílina, odbor nemovitostí a investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: www.bilina.cz 
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Člověk v tísni 

 

Vlastní popis činností PK – ČVT Bílina 

Pomáháme jednotlivcům i celým rodinám, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří si 

nejsou schopni poradit vlastními silami. Nabízíme různé typy sociálních a dalších odborných 

či návazných služeb: 

 

        1. Terénní programy 

        2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

        3. Dluhové poradenství 

        4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let 

        5. Kariérové poradenství pro děti a žáky 

        6. Podpora vzdělávání dětí ve věku 6 – 14 let (tzv. doučování) 

        7. Předškolní klub 

 

Cílem služeb je kromě okamžité pomoci i to, aby naše podpora vedla k získávání potřebných 

znalostí a dovedností. Chceme, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali důvěru ve vlastní 

schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami.  

  

Terénní programy Období  2017 – 2019 

Uživatelů služby  900 + 

 

V rámci Terénních programů, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Dluhového 

poradenství jsme pracovali v letech 2017 - 2019 s více než devíti sty uživatelů. Všechny tyto 

služby jsou poskytovány dospělým osobám. Nejvíce klientských zakázek bylo řešeno v oblasti 

bydlení od udržení stávajícího bydlení po získání jiného vhodného bydlení. Dalšími nejčastěji 

řešenými zakázkami je odborné poradenství v oblasti exekucí a dluhů obecně. Díky projektu 

Transfer se do konce roku 2018 dařilo významně podpořit klienty v získání kvalifikované 

práce prostřednictvím pracovního poradenství a rekvalifikací. 

 

 

 

zdroj: Člověk v tísni o.p.s 
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V rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsme pracovali v letech 2017 - 2019 s 276 

uživatelů služby ve věku 6 - 15 let a se 153 uživateli ve věku 18-26 let. Nízkoprahové kluby 

působí zejména v oblasti primární a sekundární prevence formou individuální a skupinové 

práce. Preventivní programy a výchovné intervence se nejčastěji dotýkají témat násilí, šikany, 

kyberšikany, záškoláctví, závislostí, sexuálně rizikového chování, kriminality apod. 

Prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit, bezpečného prostoru klubu a respektujícího 

přístupu pracovnic s dětmi a mladými lidmi navazujeme vztah založený na důvěře, který často 

vede k otevírání citlivých témat. Cílem nízkoprahových klubů je to, aby děti a mladí dospělí 

objevili chuť učit se a poznali možnosti, jak v životě uspět. Pomáháme rozvíjet jejich 

dovednosti a přijímat odpovědnost za sebe i vůči druhým.   

 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Období  2017 – 2019 

Uživatelů služby ve věku 6 - 15 let 276 

Uživatelů služby ve věku 18-26 let 153 

zdroj: Člověk v tísni o.p.s 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: fotobanka Pixabay 
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6. Popis současného stavu 

 

Z veškerých výše uvedených tabulek a textů vyplývají konkrétní 

problémy, se kterými se město potýká. Z výstupů lze vysledovat 

skutečnost, že se Bílina v rámci nápadu trestné činnosti dlouhodobě 

potýká zejména s krádežemi a krádežemi vloupáním. Pachateli 

kriminálních činů jsou téměř z jedné poloviny recidivisté. OSPOD eviduje 

nárůst trestné činnosti dětí a mládeže. Alarmující je nárůst trestné 

činnosti u dětí do 15 let. Kriminalitou jsou ve velké míře ohroženi senioři. 

Celková kriminalita je v posledních třech letech prakticky ve stejných 

číslech. Ve srovnání například s rokem 2011 se kriminalita snížila o více 

jak polovinu. I přesto je obecný pocit bezpečí obyvatel Bíliny na nízké 

úrovni.  

Možné příčiny lze spatřovat v několika základních faktorech. Mezi 

nejvýznamnější můžeme zařadit vysokou míru migrace obyvatel, která je 

zapříčiněná dostupností levného bydlení, a to zejména v lokalitě 

Panelového sídliště a sídliště Za Chlumem, kde dlouhodobě dochází ke 

koncentraci sociálně slabších rodin.  

 

Dlouhodobým problémem je nízká vzdělanost, což je jeden z klíčových 

faktorů následných problémů. Nezaměstnanost se neustále snižuje a na 

konci roku 2019 byla na rekordně nízké úrovni. Dle vyjádření samotných 

úředníků Úřadu práce, byli v evidenci ÚP až na výjimky prakticky pouze 

dlouhodobí klienti, kteří odmítají jakoukoli práci.   

 

Za zvýšeným výskytem trestné činnosti dětí a mládeže lze spatřovat 

zejména vliv rodiny, přijímání negativní vzorů prostředí sociálně 

vyloučené lokality a neustále se zvyšující toleranci rodičů k rizikovému 

chování dětí.  
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7. Cíle a priority 

 

Cíl 1: Informace o systému prevence dostupné veřejnosti, podpora 

k aktivnímu přístupu občanů 

 

Popis a priority: 

V rámci systému prevence kriminality jsou předávány informace o 

možnostech ochrany osob a majetku před trestnou činností, o pomoci 

obětem trestné činnosti, o vlastních preventivních aktivitách, možnosti 

většího zapojení obyvatel do prevence kriminality. Informace jsou 

poskytovány o samotném systému prevence a činnostech partnerů v 

něm zapojených. Tyto informace jsou dostupné široké veřejnosti. Jedná 

se především o: 

- zlepšení informovanosti veřejnosti o systému prevence, zapojení 

veřejnosti do prevence kriminality 

-  zvýšení informovanosti občanů o preventivních činnostech v obci 

-  zajištění prezentace aktivit směrem k veřejnosti 

- prezentace příkladů dobré praxe – úspěšné komunitní projekty 

založené na spolupráci subjektů v lokalitě a řešící konkrétní problémy 

lokality 

 

Cíl 2: Snižování míry závažnosti a četnosti trestné činnosti. 

 

Popis a priority: 

Prioritou zůstává i nadále eliminace trestných činů a přestupků. Pro dané 

období budou aktivity směřovány ke snížení nápadu majetkové trestné 

činnosti, se zaměřením na vloupání do objektů a vozidel, krádeží na 

osobě a krádeží prostých. Dále se jedná o dodržování obecně 

závazných vyhlášek a dodržování právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku. 
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- koordinovaná hlídková činnost Policie ČR, Městské policie Bílina a 

asistentů prevence kriminality 

-  zajištění stálých operátorů MKDS 

 

Cíl 3: Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 

Popis a priority: 

-  zvýšení pocitu bezpečí seniorů 

-  zvýšený dohled v rámci městské hromadné dopravy 

-  monitoring a zvýšená kontrola v problémových lokalitách 

-  koordinovaný přístup Policie ČR a Městské policie Bílina 

-  rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému 

V souvislosti se seniory je důraz kladen zejména na rozšíření již 

poskytovaného poradenství a varování před bezpečnostními riziky. Jako 

potencionální oběti trestné činnosti jsou ohroženi zejména majetkovou a 

násilnou kriminalitou, v rámci rodiny pak domácím násilím ve všech 

formách. 

Město poskytuje pro občany bezplatnou právní poradnu vždy jedenkrát v 

měsíci. Účelem je předat občanům základní informace ohledně 

jednotlivých případů tak, aby získali přehled o svých možnostech. 

 

Cíl 4: Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých 

dospělých, rodin ohrožených kriminálním chováním, recidivistů, 

komunit, nebo jejich ochrana. 

 

Popis a priority: 

-  snížení výskytu trestné činnosti páchané recidivisty. 

- omezování vandalismu, poškozování veřejného majetku a dalších 

rizikových jevů páchané rizikovými skupinami mládeže 

- snížení počtu nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti 
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- kontrola a koordinovaný přístup zainteresovaných subjektů k  

záškoláctví 

-  práce s ohroženými dětmi a dětmi a mládeží s rizikovými projevy v 

chování 

-  pomoc dětským obětem a svědkům násilí 

-  rozšiřování možností pro vhodné využití volného času dětí a mládeže 

Prioritou u dětí a mládeže zůstává vzdělávání, zvyšování právního 

vědomí, využívání hřišť, sportovišť a volnočasových ploch k aktivnímu 

trávení volného času. Dále podpora volnočasových aktivit institucí ve 

městě – např. Nízkoprahové centrum při Člověku v tísni, DDM atd. 

 

Cíl 5: Komplexní a koordinovaný přístup k prevenci kriminality a k 

řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 

 

Popis a priority: 

- prohlubování spolupráce partnerů v oblasti prevence a kombinace 

opatření 

-  pokračování v podpoře a rozvoji asistentů prevence kriminality 

-  boj proti drogové kriminalitě ve všech formách 

-  dluhové poradenství, boj proti lichvě a nelegálnímu hazardu 

-  snižování nezaměstnanosti 

-  podpora terénní sociální práce 

-  řešení závislostí 

-  monitoring a zvýšená kontrola v problémových lokalitách 
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8. Cílové skupiny 

Pozornost je opakovaně zaměřena na cílové skupiny dětí a mladistvých, 

včetně jejich rodin. Cílové skupiny se mohou objevit i v opačných rolích – 

jak v roli pachatelů trestné činnosti, tak i v roli obětí (např. oběti 

domácího násilí). Další cílovou skupinou, na kterou bude zaměřena větší 

pozornost, jsou senioři, kteří se velmi často stávají oběťmi domácího 

násilí, ale i ostatní trestné činnosti (podvodů, krádeží, loupežných 

přepadení aj.). 

 

Cílové skupiny v pořadí podle priorit:  

- děti, mládež a rodiny s dětmi 

- senioři a další obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností 

- oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí 

- osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, osoby opouštějící pěstounskou péči či zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- občané 

 

 

 
Zdroj fotografie: fotobanka Pixabay 
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9. Opatření prevence kriminality na období 2021 – 2023 

 

Opatření 1 Asistent prevence kriminality 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence, který přímo navazuje na 

předchozí projekty APK, které město Bílina realizuje již od roku 

2011. Opakovaným zaměstnáním asistentů dojde k hlubšímu 

navázání kontaktu a dalšímu získání důvěry minority, dále ke 

zlepšení informovanosti občanů lokalit o legálních možnostech 

ochrany před trestnou činností, o nutnosti dodržovat právní 

normy. APK se podílejí na prevenci kriminality v obci, přispívají 

k ochraně bezpečnosti osob a majetku, již svou přítomností 

předchází možnému protiprávnímu jednání. Asistenti budou dále 

průběžně vzděláváni v různých oblastech tak, aby po skončení 

projektu snadněji nalezli uplatnění na trhu práce.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Dotační tituly z Programu prevence kriminality MVČR; Operační 

programy Zaměstnanost plus 2021-2027; dotace Úřadu práce 

ČR, spoluúčast města Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Působení asistentů v sociálně vyloučených lokalitách sníží riziko 

páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýší pocit bezpečí 

občanů. Asistenti přispějí k dodržování čistoty na veřejných 

prostranstvích, ke zvýšení veřejného pořádku a bezpečí 

v problémových lokalitách, k zaměstnanosti obtížně 

zaměstnatelných osob. Projekt bude mít vliv na omezení 

problémů v oblasti občanského soužití, prevenci sousedských 

sporů a na snížení počtu nápadů majetkové trestné činnosti. 
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Opatření 2 
Víkendový pobyt pro děti z rodin ohrožených sociální 

exkluzí 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt sociální prevence – projekt má pomoci ukázat 

dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením vhodné 

možnosti trávení volného času a podpořit jejich zájem o 

poznávání nových oblastí. Tuto aktivitu budou realizovat 

pracovníci OSPOD MěÚ Bílina ve spolupráci s Městskou policií 

Bílina. Pobyty se budou realizovat ve spolupráci se základními 

školami a v součinnosti s Probační a mediační službou ČR 

v Teplicích. Projekt je součástí komplexního přístupu k řešení 

problematiky sociálně vyloučených lokalit. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Dotační tituly z Programu prevence kriminality MVČR; město 

Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Nové možnosti efektivního trávení volného času, osvojení si 

nových sociálních dovedností a posílení společenských vazeb 

s vrstevníky. Osvojování a posilování pozitivních vzorců chování. 

 

 

 
Zdroj fotografie: fotobanka Pixabay 
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Opatření 3 
Prodloužený zážitkový pobyt - tábor pro děti z rodin 

ohrožených sociální exkluzí   

Stručný popis 

opatření 

Prodloužený zážitkový pobyt - tábor pro děti z rodin ohrožených 

sociální exkluzí. Jedná se o projekt sociální prevence – zajišťuje 

OSPOD.  Projekt má pomoci ukázat dětem z rodin ohrožených 

sociálním vyloučením vhodné možnosti trávení volného času a 

podpořit jejich zájem o poznávání nových oblastí. Tábor bude 

koncipován jako týdenní pobyt pro děti z rodin ohrožených 

sociální exkluzí, který bude realizován ve vybraném rekreačním 

středisku v době letních prázdnin. Tábora se prioritně zúčastní 

děti, se kterými pracovníci OSPOD pracují kontinuálně v 

průběhu celého roku. Projekt je součástí komplexního přístupu k 

řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Pobyty se 

budou realizovat ve spolupráci se základními školami a v 

součinnosti s Probační a mediační službou ČR v Teplicích. 

Spolupracuje rovněž i MP Bílina. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Dotační tituly z Programu prevence kriminality MVČR; město 

Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Nové možnosti efektivního trávení volného času, osvojení si 

nových sociálních dovedností a posílení společenských vazeb 

s vrstevníky. Osvojování a posilování pozitivních vzorců chování. 

   

Opatření 4 Příměstský tábor 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt sociální prevence – zajišťuje DDM Bílina. 

Klasický příměstský tábor, který pořádá Dům dětí a mládeže 

Bílina ve spolupráci s MP Bílina, PČR a dalšími subjekty. 

Příměstský tábor bude realizován v týdenních cyklech, zejména 

v pracovních dnech letních prázdnin. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Aktivní trávení volného času, nové sociální dovednosti a posílení 

společenských vazeb s vrstevníky. 
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Opatření 5 BESIP na dopravním hřišti pro základní a mateřské školy 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt sociální prevence. Preventista Městské 

policie Bílina a zkušební komisaři Odboru dopravy v Bílině 

budou společně pravidelně realizovat výuku dětí v rámci BESIPu 

na dopravním hřišti v ul. Teplická. Bude probíhat jak v úrovni 

teoretické výuky tak výuky praktické.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina.  

předpokládané 

výstupy opatření 

Seznámení žáků s postupy bezpečného chování v rámci 

silničního provozu. Po zvládnutí teorie a praktických dovedností 

děti obdrží tzv. „Dětský řidičský průkaz“. 

 

 

Opatření 6 
Besedy a přednášky preventisty MP v mateřských školách a 

na základních školách 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt sociální prevence. Preventista Městské 

policie Bílina obdobně jako v předchozích letech bude pravidelně 

v rámci výuky docházet do bílinských základních škol. Ve 

školách bude realizovat přednášky a besedy se žáky. Témata 

přednášek a besed na školách se odvíjejí od aktuálních potřeb 

škol a tematicky reagují na konkrétní problematiku v konkrétní 

třídě. Spolupráce preventisty MP s metodiky prevence 

konkrétních zařízení. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina.  

předpokládané 

výstupy opatření 

Seznámení žáků s preventivními postupy bezpečného chování a 

tísňovými linkami. Základními tématy besed budou šikana a 

kyberšikana, záškoláctví, vandalismus, počítačová kriminalita, 

nebezpečí gamblerství, nebezpečí internetu, legální drogy a 

jejich rizika, BESIP, zvyšování právního vědomí a jiné.  
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Opatření 7 Besedy a přednášky preventisty MP v senior klubech 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt sociální prevence. Strážníci Městské policie 

Bílina obdobně jako v předchozích letech budou pravidelně 

navštěvovat bílinské kluby seniorů. V klubech budou realizovat 

přednášky a besedy, jejichž témata budou předem připravována 

a konzultována s vedením klubů. Budou se samozřejmě odvíjet 

rovněž od aktuálních potřeb a témat reagujících na dění jak ve 

společnosti, tak zejména v místních lokalitách. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Informovanost seniorů o aktuálních rizicích a možnostech 

prevence. Přednášky na téma: problematika zabezpečení 

majetku, osobní bezpečnost, zvyšování právního vědomí 

seniorů, domácí násilí, podvodný podomní prodej, nebezpečí 

internetu atd. 

 

Opatření 8 Rozvoj MKDS sítě v rámci programu Smart City 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Bude se jednat o postupný 

přechod MKDS na systém 5G v rámci programu Smart City. 

Kamerový systém, který byl v předchozích letech kontinuálně 

revitalizován, se doplní o hardware a software prvky, které 

pomocí 5G sítě umožní významný rozvoj MKDS zejména 

v oblasti analytiky a senzoriky (detekce osob, objektů, zvuků, 

detekce a analýza dopravní problematiky, forenzní analýzy pro 

zpětné vyhodnocování jednotlivých vzniklých situací, atd.) Nyní 

je  MKDS tvořen 47 kamerovými body.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina.  

předpokládané 

výstupy opatření 

Zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru díky kvalitativnímu 

posunu obrazového přenosu a záznamů, schopnosti provádění 

analytických výstupů, provádění senzorických výstupů v reálném 

čase, včetně umožnění dalšího zvýšení počtu kamer MKDS. 

 

 



44 
 

Opatření 9 Rozšíření MKDS  

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Stávající MKDS bude 

operativně rozšířen o další kamerové body v místech, kde je 

zvýšené riziko nebo již dlouhodobě dochází k narušování 

pravidel veřejného pořádku, občanského soužití a k nápadu 

majetkové trestné činnosti.   

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Dotační tituly z Programu prevence kriminality MVČR, město 

Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Zvýšení bezpečnosti v monitorované lokalitě, zvýšení pocitu 

bezpečí občanů, zlepšení situace ve vztahu k veřejnému 

pořádku a občanskému soužití. Snížení koncentrace 

závadových osob v monitorované lokalitě včetně snížení nápadu 

majetkové trestné činnosti. 

 

 

Opatření 10 Rozšíření MKDS – mobilní kamera 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Mobilní kamera může být 

instalována v místech, kde je v určitém období narušován  

veřejný pořádek a dochází především k majetkové trestné 

činnosti.   

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Dotační tituly z Programu prevence kriminality MVČR, město 

Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Snížení kriminality na aktuálních místech v konkrétním období, 

např. prostor za nádražím ČD v zimním období, sportovní a 

workoutová hřiště v letním období. 
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Opatření 11 WIFI4EU – Bezdrátová veřejná síť 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Nově bude vybudován  

Wi-Fi hotspot určený k odklonění starších dětí a mládeže 

zejména z polouzavřených prostor uvnitř Teplického předměstí 

(panelového sídliště), z blízkosti restaurací a hospod, kde se 

nyní nevhodně zdržují z důvodu volně přístupné WIFI. Wi-Fi 

hotspot bude realizován na dětském a sportovním hřišti v ulici 

Teplická. Místo je vybaveno kamerou MKDS.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

WIFI4EU, město Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže, snížení kriminality a 

prevence rizik. 

 

 

Opatření 12 BESIP – měření rychlosti vozidel městskou policií 

Stručný popis 

opatření 

V rámci zvyšování bezpečnosti provozu bude ve vybraných 

lokalitách města realizováno zintenzivněné měření rychlosti 

vozidel. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina, Městská policie Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zklidnění dopravy. 
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Opatření 13 Letákové informační kampaně MP Bílina 

Stručný popis 

opatření 

V rámci letákových informačních kampaní, které probíhaly či 

probíhají, bude realizováno několik nových a obnoveno několik 

minulých kampaní v rámci prevence kriminality. Jsou to 

například kampaně: „Auto není trezor“, Zabezpečte si dům“, 

„Chraňte svůj majetek – zamykejte“, „Bezpečná cesta v MHD“, 

„Děkujeme, že po svém psu uklízíte“, „Pozor jehla“, „Odpady 

nepatří na ulici“, „Přilba chrání život“ (cyklisté do 18 let), atd.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Vyšší informovanost občanů o systému prevence, dostupných 

službách a aktuálních rizicích, možnostech prevence, způsobech 

řešení rizikových a jiných situací - snadnější dostupnost 

informací. 

 

 

Opatření 14 Zřízení „Školní dohledové služby“ 

Stručný popis 

opatření 

Školní dohledová služba je zamýšlena jako podpůrná aktivita při 

dohledu na veřejný pořádek v okolí základních škol a dohled na 

bezpečnost dětí v okolí školy v době před a po vyučování. 

Pracovníci ŠDS se budou rekrutovat zejména z řad rodičů, kteří 

sami mají děti v konkrétní škole u níž budou působit. 

časový horizont Realizace 2021 – 2022. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina, úřad práce, aktuální dotační tituly. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Dohled a minimalizace agresivního chování dětí, při začínajících 

projevech šikany, rvaček, zamezení okrádání školáků a 

záškoláctví, v nejbližším okolí školy prevence před distribucí 

omamných, psychotropních a jiných návykových látek, atd. 
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Opatření 15 
Zážitkové pobyty pro seniory se zaměřením na bezpečnost 

a jejich ochranu 

Stručný popis 

opatření 

Zážitkové dvou až třídenní pobyty s aplikací bezpečnostní 

tématiky, kdy jsou seniorům vhodnou formou prezentovány 

aktuální hrozby a rizika, která jim hrozí. Může se jednat rovněž o 

společný projekt přeshraniční spolupráce s německou stranou.  

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina, aktuální dotační tituly, spolufinancování účastníků, 

finanční dary. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Informovanost seniorů o aktuálních rizicích a možnostech 

prevence. Přednášky na téma: problematika zabezpečení 

majetku, osobní bezpečnost, zvyšování právního vědomí 

seniorů, domácí násilí, podvodný podomní prodej, nebezpečí 

internetu atd. 

 

 

 

Opatření 16 Projekt „Senioři u přechodů“ 

Stručný popis 

opatření 

Pokračování osvědčeného projektu „Senioři u přechodů“, kdy 

senioři v době ranní školní docházky dohlížejí na vybraných 

přechodech pro chodce na bezpečnost dětí při přecházení 

vozovky. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Zvýšení bezpečnosti na přechodech, které městská policie není 

z kapacitních důvodů schopna zajistit hlídkou MP či APK. 

Pozitivní nadstavbou je zvýšení společenské prestiže účastníků 

projektu a znovuzískání pocitu společenské potřebnosti. 
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Opatření 17 Opatření dle aktuální bezpečnostní situace 

Stručný popis 

opatření 

V reakci na aktuální hrozby a rizika, která nelze předvídat. 

časový horizont Realizace po dobu platnosti koncepce. 

hlavní finanční 

zdroje 

Město Bílina, aktuální dotační tituly. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Řešení konkrétních situací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: poskytl František Krejčí 
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10. Závěr 

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2021 – 2023 je 

zpracována na základě předchozích zkušeností participujících subjektů, 

porovnání meziročních statistických výstupů a vychází z aktuální 

bezpečnostní analýzy. Zpracovatelé koncepce se snažili vytvořit 

souhrnný dokument, na jehož základě budou realizována opatření, jež 

budou mít podstatný vliv na snížení projevů kriminality v Bílině. 

I nadále je nutno prohlubovat komplexní přístup k preventivním aktivitám, 

které zahrnují oblast školství, oblast sociálních a zdravotnických služeb, 

oblast kulturních a sportovních aktivit.  

Aktivní přístup obyvatel k dodržování společenských norem, bezpečného 

chování či k ochraně své či jiné osoby a majetku, ale i osobní zapojení 

do preventivních aktivit je základním pilířem pro zvyšování bezpečnosti 

na daném území.  

 

 

 Zdroj fotografie: www.bilina.cz 
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František Krejčí, Radim Bartoš, Bc. Milan Liška, Ing. Petra Krchová, Petra Krásová, 
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Mgr. Marie Sechovcová, Mgr. Barbora Schneiderová, 

Mgr. Lenka Červenková, Mgr. Dagmar Axamitová, Mgr. Bc. Iveta Krzáková,  
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