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Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2017 - 2019 

 

1. Úvod 

Koncepce prevence kriminality je základním dokumentem rozvoje prevence 

kriminality na území města Bíliny. Vychází přitom z priorit vládou schválené nové 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 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 dokumenty prevence kriminality města Bíliny, 

a to na Program prevence kriminality pro rok 2016 a Koncepci prevence kriminality 

města Bíliny na období 2012 – 2015. 

 

2. Prevence 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity 

vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k 

předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří 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, 

situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před 

trestnou činností a pomoci obětem trestných činů, realizovaných na úrovni primární, 

sekundární a terciární prevence. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších 

sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy 

závislostí. 

V rámci 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. 

 

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. 



3 
 

Stav obyvatel  

 celkem muži ženy 

počet obyvatel k 31.12.2015 17112 9 347 7 765 

v tom ve věku 0-14 2 550 1 317 1 233 

15-64 11 880 6 841 5 039 

65 a více 2 682 1 189 1 493 

průměrný věk 40,5 39,3 41,9 
Zdroj: ČSÚ 2016 

 
 
Pohyb obyvatel 

za období 2015 celkem muži ženy 

Živě narození 145 71 74 

Zemřelí 140 79 61 

Přirozený přírůstek 5 -8 13 

Přistěhovalí 783 559 224 

Vystěhovalí 560 290 270 

Přírůstek stěhováním 223 269 -46 

Celkový přírůstek 228 261 -33 

Sňatky 61 . . 

Rozvody 33 . . 
Zdroj: ČSÚ 2016 

 

 

Informace o nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je považována za jeden z činitelů, které mohou přispívat ke 

kriminálnímu 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 vysoká dlouhodobá 

nezaměstnanost. 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). Obyvatelé těchto lokalit jsou většinou 

dlouhodobě nezaměstnaní, případně pracují nelegálně, nemají adekvátní vzdělání a 

kvalifikaci pro vstup na trh práce, popřípadě trpí diskriminací na trhu práce. Tito 

obyvatelé jsou též ve velké míře předluženi, což způsobuje nízkou motivaci ke 

hledání legálního zaměstnání, jelikož jim hrozí exekuce těchto příjmů. Sociální 
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vyloučení těchto obyvatel se projevuje také v přítomnosti mnoha sociálně 

patologických jevů, např. lichvy, závislosti na 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.  

V severních Čechách stále přibývá počet vyloučených lokalit. Nejvíce jich je 

identifikováno ve strukturálně postiženém Ústeckém kraji, kde se nachází také Bílina.  

Vyloučená lokalita na Teplickém předměstí v Bílině není „klasickou“ vyloučenou 

lokalitou. Domy, ve kterých bydlí v převážné většině Romové, nevykazují známky 

devastace, jsou v dobrém stavu. V Bílině jsou prodávány nejlevnější byty z celého 

Ústeckého kraje. Byty jsou zde spekulativně nakupovány a do nich jsou sestěhováni 

většinou romští nájemníci. 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 povinnosti, jsou zadluženi, 

nějakým způsobem diskriminováni, mají nedostatečné či žádné vzdělání, nejsou 

schopni uplatnit se na trhu práce, mají špatné rodinné zázemí, jsou to lidé z menšin, 

cizinci, handicapovaní atd. Někteří jsou v této situaci proto, že zanedbali vlastní 

povinnosti, jiní nedokázali uspět ve společnosti i přes snahu prosadit se v konkurenci. 

Často jde o kombinaci těchto důvodů. 

Problémem Bíliny zůstává dřívější přezaměstnanost zejména v těžební oblasti, 

průmyslu a energetiky, s tím spojená velká koncentrace obyvatel a v souvislosti s 

útlumem těžby pak vysoká nezaměstnanost. Za další klíčovou příčinu vysoké 

nezaměstnanosti lze považovat vysokou míru migrace a dlouhodobé pobírání dávek 

v hmotné nouzi. 

Situace na trhu práce na Bílinsku je charakteristická minimálním počtem volných 

pracovních míst, nízkou úrovní vzdělání a vysokým podílem osob ohrožených 

sociálním vyloučením. Nejen tyto faktory jsou důsledkem vysoké a dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

Počet ekonomicky aktivních lidí (53 %) jen mírně převyšuje počet lidí ekonomicky 

neaktivních (46 %). Do ekonomicky neaktivní skupiny jsou zahrnuti rovněž 

nepracující důchodci (20 %), žáci, studenti a učni (16 %), osoby s vlastním zdrojem 

obživy, osoby v domácnosti a ostatní závislé osoby. 
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Počet nezaměstnaných osob a míra nezaměstnanosti v ORP Bílina v letech 

2014 a 2015 

Rok 
Míra 

nezaměstnanosti 
na konci roku 

Počet 
nezaměstnaných 

na konci roku 
Index na 10 tisíc obyvatel* 

2014 8,70 % 1 315 607 

2015 7,10 % 1 088 492 

Meziroční změna - 1,60 % - 227 - 18,95 % 

*Pozn.: počet obyvatel ORP: 2014 = 21 650; 2015 = 22 119 

 

4. Bezpečnostní analýza 

 

Podkladovým materiálem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu je každoročně 

aktualizovaná Bezpečnostní analýza města Bíliny a Bezpečnostní analýza Ústeckého 

kraje.  

 

Bílina je v okrese Teplice jedním z celkem sedmi obvodních oddělení Policie ČR. 

 

Trestná činnost v obvodech PČR v okrese Teplice v roce 2015 

Okres Teplice  celková trestná činnost  násilná + mravnostní  
obvodní 
oddělení  

počet 
obyvatel 

absolutní 
počet  

index pořadí  absolutní 
počet  

index  pořadí  

Teplice (II) 
Trnovany (III) 
Prosetice (III)  

57 762 1 951 337,8 1 122 21,1 3 

Bílina (III)  23 510 544 231,4 3 62 26,4 1 

Dubí (III)  10 314 307 297,7 2 22 21,3 2 

Duchcov (III)  22 605 358 158,4 5 47 20,8 4 

Krupka (III)  14 605 290 198,6 4 30 20,5 5 
Zdroj: KŘ PČR ÚK, 2016 

 

 

Níže je uveden přehled pořadí jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR ve 

sledovaných oblastech kriminality v okrese Teplice. Po sečtení pořadí obvodních 

oddělení PČR v jednotlivých oblastech kriminality nejhůře dopadl obvod PČR v Dubí 

a také v Teplicích, nejlépe pak obvod PČR v Duchcově. Bílina se ve všech 

sledovaných oblastech umístila do třetí pozice, mimo krádeže vloupáním, kdy na tom 

byla v rámci celého okresu nejlépe. 
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celková 
kriminalita  

násilná + 
mravnostní  

krádeže 
vloupáním  

krádeže prosté  

1. Teplice – 337,8  1. Bílina – 26,4  1. Dubí – 61,1  1. Teplice – 106,6  

2. Dubí – 297,7  2. Dubí – 21,3  2. Teplice – 40,0  2. Bílina – 83,8  

3. Bílina – 231,4  3. Teplice – 21,1  3. Krupka – 34,2  3. Dubí – 69,8  

4. Krupka – 198,6  4. Duchcov – 20,8  4. Duchcov – 33,6  4. Krupka – 49,3  

5. Duchcov – 158,4  5. Krupka – 20,5  5. Bílina – 29,3  5. Duchcov – 38,9  
Zdroj: Bezpečnostní analýza ÚK, 2016 

  

 

Analýza kriminality (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2014 622 47 8 359 

2015 544 58 4 290 

Meziroční 
srovnání 

pokles o 12,5 % zvýšení o 23,4 % pokles o 50,0 % pokles o 19,2 % 

     

Index 2014 287 22 4 166 

Index 2015 246 26 2 131 

Meziroční změny pokles o 14,29 % zvýšení o 18,18 % pokles o 50,00 % snížení o 21,08 % 

Zdroj: Policie ČR. Počet obyvatel ORP: 2014 = 21 650; 2015 = 22 119. 

 

 

V roce 2015 obyvatele Bíliny nejvíce tížila kriminalita majetková tak, jak tomu bylo 

v letech předešlých. Ponejvíce pak byla zastoupena vloupáními do vozidel a objektů. 

Mírně stoupla kriminalita násilná, avšak podařilo se zvýšit procento její objasněnosti. 

Uvedené údaje v tabulce jsou poskytnuty Policií České republiky. Přestože z ní nelze 

zcela přesně vyjádřit nápad trestné činnosti v konkrétních lokalitách Bíliny, je pokles 

nápadu zřetelný. Poskytnutá data jsou souhrnem nápadu trestné činnosti za celý 

služební obvod Policie ČR Bílina, který zahrnuje Bílinu, spádové obce, Kostomlaty 

pod Milešovkou a Bžany. Meziročně se nápad TČ snížil o 12,5 %. Je třeba 

připomenout, že se kriminalita snižuje celorepublikově. Důvody lze spatřovat 

v mnoha faktorech. Dle našeho názoru je zásadním faktorem skutečnost, že v drtivé 

většině pachatelé, kteří byli hromadně amnestováni, byli opět odsouzeni a umístěni 

do výkonu trestu. Zcela jistě ke zlepšení celkového stavu přispěla i kvalitní práce 

policistů a strážníků. 
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Věková struktura pachatelů 

Rok Věk 1 – 14 let Věk 15 – 17 let 18 a více let Recidivisté 

2014 1 6 94 232 

2015 5 11 83 244 

meziroční srovnání zvýšení o 500 % zvýšení o 83,33 % snížení o 11,70 % zvýšení o 5,17 % 

Zdroj: Policie ČR 

Oběti – územní odbor Teplice 

Rok Děti 0 – 17 let Ženy Osoby starší 60 let 

2014 40 270 94 

2015 70 192 54 

meziroční srovnání zvýšení o 75,00 % pokles o 28,89 % pokles o 42,55 % 

 Zdroj: Policie ČR 

Statistika a analýza přestupků spáchaných v Bílině za rok 2015 a řešených 

Městskou policií Bílina 

 

Tabulka přestupků řešených Městskou policií Bílina za rok 2015 

 

Panelové 

sídliště + 

sídl. SHD + 

Srbsko 

Centrum + 

SUNN + 

nádr. ČD a 

okolí 

Za 

Chlumem 

+ 

Litoměřick

á + 

Čapkova 

Pražské 

předměstí 

1 + 2 

Ostatní 

lokality 

města a 

smluvní 

obce 

počet % 
pořad

í 

Doprava 121 512 296 170 142 1241 62,299 1 

Alkohol a 

tabák 
17 28 0 1 1 47 2,359 4 

Životní 

prostředí 
5 0 1 0 3 9 0,452 7 

Majetek 6 7 3 0 5 21 1,054 5 

Občanské 

soužití 
5 4 1 1 0 11 0,552 6 

Veřejný 

pořádek 
130 95 70 40 15 350 17,57 2 

OZV 140 102 45 21 5 313 15,713 3 

počet 424 748 416 233 171 

Celkem 1992  

přestupků 

% 21,285 37,55 20,884 11,697 8,584 

pořadí 2 1 3 4 5 

Zdroj: Městská policie Bílina 
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Zdroj: Městská policie Bílina 

 

Přehled přestupků v závislosti na kategorii – statistika Městské policie Bílina 

za rok 2015 

kategorie veřejný pořádek a ostatní 
výskyt 

v % 
pořadí 

doprava 62,2 1 

veřejný pořádek (znečištění veř. prostranství 

včetně psích exkrementů, rušení nočního klidu, 

veřejné pohoršení, odpady atd.) 

17,7 2 

obecně závazné vyhlášky a nařízení 15,6 3 

majetek   1,1 5 

alkoholismus a toxikomanie   2,4 4 

životní prostředí   0,5 7 

občanské soužití   0,5 6 

 Zdroj: Městská policie Bílina 

 

Přehled přestupků v závislosti na oblasti výskytu – statistika Městské policie 

Bílina za rok 2015  

oblast 

výskyt 

v % 

2012 

výskyt 

v % 

2013 

výskyt 

v % 

2014 

výskyt v % 

2015 

Panelové sídliště + sídl. SHD + 

Srbsko  
30 28 33 21 

Centrum + SUNN + nádr. ČD a 

okolí 
31 39 40 38 

Za Chlumem + Litoměřická + 

Čapkova 
14 19 15 21 

Pražské předměstí 1 + 2 5 5 6 12 

Ostatní lokality města a smluvní 

obce 
20 9 7 8 
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Z informací uvedených v tabulkách jednoznačně vyplývá, že dlouhodobě 

nejproblematičtější lokalitou z hlediska páchání přestupků 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 v okolí centra 

města, tedy samotné centrum města, Sídliště U Nového nádraží, nádraží ČD a okolí. 

V této souhrnné lokalitě byl ve srovnání s rokem 2014 zjištěn pokles o 2 %. Snížení 

lze přičíst zvýšenému dohledu na veřejný pořádek ze strany strážníků a asistentů 

prevence kriminality. 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.   

Spolu se Sídlištěm Za Chlumem se na druhé místo z hlediska páchání přestupků dle 

uvedeného výčtu zařadilo Panelové sídliště + sídliště SHD + Srbsko. Tato lokalita je 

z hlediska subjektivního pocitu bezpečí občany Bíliny označována jako nejrizikovější. 

Ve srovnání s rokem 2014 zde došlo k výraznému poklesu počtu přestupků, a to o 12 

%. Celý rok 2015 v lokalitě intenzivně působili asistenti prevence kriminality (projekt 

MVČR) a od poloviny roku ještě dohledová služba – terénní pracovníci prevence 

kriminality (projekt ÚP). Dalším z významných faktorů poklesu je dle našeho názoru 

skutečnost, že v této lokalitě v uplynulém roce došlo k poměrně významné migraci 

zde bydlících osob z nízko příjmových a sociálně slabých skupin obyvatelstva do 

Sídliště Za Chlumem. Na Sídlišti Za Chlumem se proto situace v souvislosti s 

pácháním přestupků oproti roku 2014 zhoršila. Ve srovnání s rokem 2014 jde o 6% 

nárůst přestupků.  

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. 

Meziroční navýšení počtu přestupků o 6 % je způsobeno zvýšeným dohledem 

strážníků v ul. Pražská, kdy po zhoršení dopravní situace v této ulici, která je 

příjezdovou komunikací do města od Loun potažmo od Prahy, probíhaly časté 

kontroly povolení k průjezdu nákladních vozidel nad 6 t a také měření rychlosti, která 

je pro nákladní vozidla snížena na 30 km/h. 
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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 přestupková 

činnost velmi nízká. 

 

 

Statistické údaje oddělení sociálně právní ochrany dětí 

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

vykonává osm pracovníků oddělení sociálně právní ochrany. 

Vybrané statistické údaje – kurátorů pro děti a mládež – porovnání 2014 a 2015 

Počet 
evidovaných 

Rok Celkem 
z toho 

děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

2014 171 101 25 70 22 

2015 169 93 24 76 26 

 

2014 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 24 13 0 11 1 

Přestupky 18 x x 18 2 

Výchovné problémy 135 90 25 45 20 

 

2015 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 9 4 0 5 0 

Přestupky 30 x x 30 7 

Výchovné problémy 141 88 24 53 20 

 

Sociální pracovníci a kurátoři, kteří vykonávají sociálně právní ochranu dětí, využívají 

v rámci své činnosti 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. Pořádání víkendových pobytů 

a táborů spolupráci mezi participujícími subjekty prohlubuje. Jelikož jsou děti během 

těchto pobytů vytrženy z prostředí, kde se setkávají s nežádoucími vlivy a kde jsou 
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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 víkendových pobytů a táborů proto vybírají sami 

pracovníci OSPOD MÚ Bílina, kteří mají děti v evidenci a dlouhodobě s nimi 

spolupracují.  

Z výše uvedených statistik vyplývá, že ve městě Bílina jsou mimo přestupků v 

dopravě hlavním bezpečnostním problémem přestupky spáchané nedodržováním 

obecně závazných vyhlášek a přestupky proti veřejnému pořádku, z trestných činů 

jsou to majetkové trestné činy a krádeže. Jako zásadní problém, který je často 

příčinou vysoké kriminality ve městě, vidíme vysokou nezaměstnanost. Častým 

důvodem nezaměstnanosti je nízký stupeň vzdělání, který může být zapříčiněn také 

nízkou docházkou do škol.  

V rámci připravovaných projektů vytvoří město prostor pro součinnost strážníků, 

asistentů prevence kriminality, pracovníků OSPOD s ostatními subjekty působícími 

v oblasti prevence.  

 

 

5. Institucionální analýza 

 

Tabulka uvádí přehled 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 
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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 a rizikovém chování a o příčinách těchto jevů. Informování 

veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti a o způsobech jejich páchání a o 

místech a časech jejich výskytu. Poskytování rad, návodů a doporučení o způsobech 

a možnostech 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 

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

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. terénní sociální práce; nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež; dluhové, 
kariérní a pracovní poradenství; 
poradenství v oblasti sociální integrace 
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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 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústeckého kraje 
Elokované pracoviště Bílina 

služby v oblasti primární prevence a 
preventivní programy, metodické vedení a 
vzdělávání metodiků prevence 

Víceúčelové komunitní centrum 
Bílina 

volnočasové aktivity pro občany města, 
semináře, besedy 

Mateřské školy Bílina – Čapkova, 
Maxe Švabinského, Síbova 

předškolní a mimoškolní aktivity a výchova 
dětí 

Základní školy Bílina – 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  

 

 

6. Popis současného stavu 

Z výše uvedených tabulek a textů vyplývají konkrétní problémy, se kterými se město 

potýká. Výstupy vypovídají zcela jednoznačně o tom, že Bílina je dlouhodobě 

sužována majetkovou kriminalitou. Pachateli kriminálních činů jsou povětšinou 

recidivisté. Vysoký je i počet protiprávních činů dětí a mládeže. Kriminalitou jsou ve 

velké míře ohroženi senioři. Z hlediska počtu přestupků je nejhorší situace v centru 

města, v okolí nádraží ČD, v ul. Důlní a na Teplickém předměstí, konkrétně v lokalitě 

Za Chlumem. Na druhou stranu se celková kriminalita meziročně snižuje.  
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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 Teplického předměstí, kde dlouhodobě 

dochází ke koncentraci sociálně slabších rodin. Problémem je nízká vzdělanost, od 

které se odvíjí vysoká nezaměstnanost. V souvislosti s tím se pak projevuje zvýšená 

kriminalita a závislostní chování. Zvyšuje se také tolerance rodičů k rizikovému 

chování dětí a negativní vliv přirozeného prostředí na výchovu dětí především v 

sociálně vyloučené lokalitě. 

 

 

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 

- 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. 



16 
 

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  
 

 
 

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 (krádeží, loupežných přepadení 

a podvodů).  

Cílové skupiny v pořadí podle priorit:  

  

 

opouštějící pěstounskou péči či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

 

atelé nejvíce ohrožení trestnou činností  
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9. Opatření prevence kriminality na období 2017 – 2019 

 

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; 

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v 

Ústeckém kraji – TRANSFER; 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. 

 

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 
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poznávání nových oblastí. Tuto aktivitu budou realizovat 

pracovníci OSPOD MěÚ Bílina ve spolupráci s Městskou policií 

Bílina. 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 dovednost a posílení společenských vazeb 

s vrstevníky 

 

  

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. Spolupracuje 

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 dovednost a posílení společenských vazeb 

s vrstevníky 
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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 se 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 

 

  

  

Opatření 5 
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 6 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 7 Dokončení revitalizace a digitalizace MKDS 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Bude se jednat o 

závěrečnou etapu digitalizace MKDS. Kamerový systém byl v 

předchozích letech kontinuálně revitalizován. Nyní město 

disponuje MKDS v počtu 34 kamer. 

časový horizont 2017 

hlavní finanční 

zdroje 

město Bílina  

předpokládané 

výstupy opatření 

Přeladění frekvence na nerušené pásmo včetně výměny spojů. 
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Opatření 8 
Rozšíření MKDS – garážová kolonie Za Chlumem (u 

pasovky)  a nádraží ČD 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Stávající MKDS bude 

rozšířen o cca čtyři kamerové body v místech, kde dlouhodobě  

dochází k narušování pravidel veřejného pořádku a k nápadu 

majetkové trestné činnosti.   

časový horizont realizace po dobu platnosti koncepce  

hlavní finanční 

zdroje 

město Bílina  

předpokládané 

výstupy opatření 

2 kamery v garážové kolonii a 2 kamery na nádraží ČD, snížení 

koncentrace závadových osob, zvýšení bezpečnosti v uvedené 

lokalitě, zvýšení pocitu bezpečí občanů 

 

 

Opatření 9 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. koupaliště v letním období, hřbitov v období dušiček 

 

 

Opatření 10 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 
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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 11 

Vybudování nového dětského hřiště na PP2 a revitalizace 

dětského hřiště ul. Čapkova, volnočasová plocha v lokalitě 

Kyselka 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Nově bude vybudováno 

dětské hřiště v ul. Mírová na PP2 a volnočasová plocha na 

Kyselce. Dále bude revitalizováno dětské hřiště v ulici Čapkova.  

časový horizont realizace po dobu platnosti koncepce 

hlavní finanční 

zdroje 

město Bílina, dar Severočeských dolů a.s. 

předpokládané 

výstupy opatření 

Bezpečné volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 

 

Opatření 12 
Vybudování nového veřejného osvětlení podél stezky pro 

chodce a cyklisty z centra města na Kyselku 

Stručný popis 

opatření 

Jedná se o projekt situační prevence. Podél stezky pro chodce a 

cyklisty, kde nyní není žádné osvětlení, bude vybudováno nově 

veřejné osvětlení. 

časový horizont realizace po dobu platnosti koncepce 

hlavní finanční 

zdroje 

město Bílina 

předpokládané 

výstupy opatření 

Snížení pohybu závadových osob, zvýšení bezpečnosti 

v uvedené lokalitě, zvýšení pocitu bezpečí občanů 
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Opatření 13 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 

 

 

 

10. Závěr 

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2017 – 2019 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.  

 

 


