Souhrn výsledků analýz (analytické části)
a návrhové části
Strategie území SO ORP Domažlice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství
a bezpečnosti a pořádku v obcích

část IV. – Bezpečnost a pořádek v obcích
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Úvod
Souhrn výsledků analýz Strategie území SO ORP Domažlice v oblasti bezpečnost a pořádek v obcích
přehledně shrnuje definované problémy a nedostatky v území, které byly zjištěny v analytické části
strategického dokumentu. Tuto problematiku, tj. současný stav bezpečnosti a pořádku v obcích ve SO
ORP Domažlice, nejvýstižněji vystihuje SWOT analýza, která je souhrnem identifikovaných silných a
slabých stránek, budoucích příležitostí či hrozeb na území SO ORP Domažlice a je proto umístěna na
samém začátku tohoto dokumentu.
Navazující část textu je zaměřena na návrhovou část strategického dokumentu a seznamuje
s definovanou vizí pro oblast bezpečnost a pořádek v obcích ve SO ORP Domažlice, která
představuje žádoucí stav, kterého by prostřednictvím plnění vytyčených cílů mělo v budoucnosti
dojít.
Stanovené cíle vycházejí ze závěrů analytické části dokumentu a z problémových okruhů, které byly
v rámci dokumentu formulovány ke shrnutí zaznamenaných nedostatků v území. Jednotlivé cíle jsou
podrobněji rozepsány do přehledných tabulek, vč. jejich gestorů a veškerých opatření, která je
k jejich naplnění třeba uskutečnit. Pokrok v plnění cílů je možné měřit a sledovat pomocí soustavy
indikátorů, jejichž sledováním jsou pověřeni jejich správci.
Systém zpracování strategického dokumentu je ze strany Svazu měst a obcí ČR zcela jasně
vymezený a závazný.
Realizační tým zpracovává Strategii dle dostupných metodik a metodických pokynů ze strany Svazu
měst a obcí České republiky s cílem posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem
definovaném území SO ORP Domažlice.
Dokument je zpracováván od podzimu roku 2013 a jeho realizace vč. průběžných aktualizací je
naplánována do roku 2023.
V rámci tohoto dokumentu se vymezila a definovala možnost meziobecní spolupráce ve 4
stanovených oblastech SO ORP Domažlice, a to včetně návrhu možných řešení. Řešenými oblastmi
jsou následující:
 Školství a předškolní vzdělávání;
 Sociální služby;
 Odpadové hospodářství;
 Bezpečnost a pořádek v obcích.
Téma (Bezpečnost a pořádek v obcích) je tématem volitelným a bylo zástupci jednotlivých obcí
navrženo a zároveň odsouhlaseno na 1. oficiálním setkání představitelů obcí v územním obvodu
ORP Domažlice, které se uskutečnilo 25. 6. 2014 v areálu skládky Lazce.
Každá z výše jmenovaných oblastí je ve zpracovaném dokumentu rozdělena na analytickou a
návrhovou část. V rámci analytické části došlo ke zmapování aktuálního stavu dané problematiky
v řešeném území a na základě zjištěných informací byly následně vyvozeny závěry a potřeby,
které je v území pro jeho další žádoucí rozvoj třeba naplnit a uspokojit. Tyto závěry byly
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v návrhové části dále rozpracovány do jednotlivých problémových okruhů a samotných cílů,
k jejichž monitorování byla sestavena soustava monitorovacích indikátorů.
Za schválení dokumentu a jeho následnou implementaci a aktualizaci nese odpovědnost
Shromáždění starostů SO ORP Domažlice, společně s gestorem strategie, kterým je Svazek českých
měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko. Zabezpečení samotné realizace
strategie a vytyčených cílů je zajištěno prostřednictvím gestorů jednotlivých cílů, kteří v řešeném
území působí jako iniciátoři nezbytných kroků a opatření, které budou směřovat nejenom k naplnění
cílů, ale v širším kontextu rovněž k naplnění definované vize, která je rovněž součástí tohoto
dokumentu. Pokroky v realizaci je pak možné sledovat prostřednictvím stanovené indikátorové
soustavy.
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1. SWOT analýza oblasti bezpečnost a pořádek v obcích
Silné stránky:

Slabé stránky:

Pozitivní vývoj v objasněnosti trestné činnosti

Celkový nárůst sociálních deviací (užívání drog apod.)

Kvalifikovaná P ČR a MP

Výskyt sociálně vyloučené lokalit v území

Městský kamerový a monitorovací systém pomáhající
k dokumentování a objasňování TČ v sedmi
nejzatíženějších okrscích ORP
Spolupráce OOP ČR a MP v oblasti bezpečnosti a
veřejného pořádku (koordinační dohoda)

Malá bezpečnostní osvěta a prevence sociálně
patologických jevů

Rezignace některých sociálních vrstev na dodržování
pravidel ve společnosti
Přítomnost hranic s Německou republikou (kasina,
Činnost DHS v obcích (prevence kriminality)
tržnice, prostituce)
Nedostatečná činnost MP v oblasti prevence
Zájem občanů o veřejný pořádek v obcích
kriminality
Nízký index kriminality v porovnání s ostatním územím Existence formálního protidrogového koordinátora
v rámci ČR
obce s rozšířenou působnosti (Domažlice)
Neexistence systému prevence kriminality v obcích,
nepřítomnost odpovědných osob za prevenci
kriminality (nedostatečná legislativa, kumulace funkcí)
Chybí souhrnné výstupy páchaných přestupků
Příležitosti:
Přijetí vlastních priorit a opatření v oblasti prevence
kriminality na úrovni obcí
Státní dotační programy na prevenci kriminality získání více finančních prostředků na prevenci
kriminality
Preventivní aktivity MP, rozšíření komplexních
preventivních programů a jejich další návaznost
(udržitelnost těchto programů - víceleté financování)
Vytvoření programů ORP na systémové působení v
oblasti prevence kriminality
Využití stávajících právních nástrojů k eliminaci jevů
souvisejících s protiprávní činností (alkohol, automaty,
provozní doba některých zařízení apod.)

Hrozby:
Nebezpečí nárůstu kriminality a vandalismu

Nedostatky v legislativě a obtížné vymáhání práva

Přenášení odpovědnosti státu na obce bez příslušných
nástrojů a financí k řešení
Celkové zhoršení společenského klimatu
Vstup zájmu politického a soukromého sektoru do
problematiky bezpečnosti a pořádku v obcích

Rozšíření MKMS do dalších měst (např. Kdyně,
Poběžovice, Bělá nad Radbuzou).

Formalismus ve vnímání některých projektů
odpovědnými pracovníky
Nezájem o prevenci kriminality ze strany obcí o
prevenci kriminality.

Činnost asistentů prevence kriminality

Rezignace občanů na bezpečnost a pořádek v obcích

Medializace preventivních aktivit ze strany P ČR a MP

Zneužití záznamů MKMS

Koordinační dohody obcí a P ČR, případně zřízení MP

Rozvoj příhraniční spolupráce v oblasti prevence
kriminality
Rozvoj dobrovolnictví v oblasti prevence kriminality

Přehnaná administrace, složitost systému prevence
kriminality (dotačního řízení) může zapříčinit, že si
obce nebudou žádat na kraj o dataci
Nedostatečné povědomí o vlastní odpovědnosti
občanů za bezpečí své a svého majetku
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2. Souhrn výsledků analýz (analytické části) pro oblast bezpečnost a
pořádek v obcích ve SO ORP Domažlice
Celá oblast SO ORP Domažlice je rozdělena do 30 okrsků (rajónů). Navíc u města Domažlice, které
má jako jediné v území zřízeno vlastní MP, je území dle metody Community policing rozděleno na 7
okrsků, ve kterých dbají na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku konkrétní strážníci obecní
policie spolu s policisty P ČR a zastupitelem obce. Toto jasné rozdělení území města přispívá ke
zlepšení bezpečnostní situace na katastrálním území města Domažlice, jelikož strážníci mají lepší a
podrobnější znalost dané oblasti a občané tak znají konkrétní tváře, na které se mohou v případě
potřeby kdykoliv obrátit při řešení každodenních problémů. Pozitivní také je, že Městská policie má
veřejnoprávní dohodu s Policií ČR (OOP Domažlice), která pomáhá plánovat činnosti a úkoly MP. MP
Domažlice navíc ještě disponuje městským kamerovým monitorovacím systémem, který je
považován za nejúčinnější nástroj situační prevence kriminality.
Největší kriminalita je zaznamenána v obcích, ve kterých je i nejvyšší počet přestupků. Jedná se
zpravidla o obce, které jsou v bezprostřední blízkosti hranice se SRN a o největší obec ORP Domažlice, kde je každodenní největší koncentrace obyvatel. Nejzávažnějším bezpečnostním
problémem v území je vandalismus, prostituce, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního
klidu, krádeže v obchodech, krádeže kovů, krádeže pohonných hmot z nádrží zaparkovaných aut,
odchyt volně pobíhajících psů. Značně alarmující je rovněž rostoucí přestupková činnost v ORP na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
U trestných činů má majetková kriminalita největší podíl na celkové trestné činnosti v území. Do
této oblasti jsou zařazeny krádeže vloupáním, krádeže prosté – krádeže věcí z automobilů, krádeže
součástek motorových vozidel, krádeže motorových vozidel, krádeže v bytech či krádeže jízdních kol.
ORP Domažlice se dále vyznačuje specifickými krádežemi, mezi které patří např. krádeže domácího
zvířectva, které jsou evidovány zejména na území OO PČR Poběžovice. Pachatelé trestných činů jsou
z velké části recidivisté, kteří prostředky z trestné činnosti pokrývají svou potřebu OPL, včetně
alkoholu. Příčinou násilných trestných činů je vzrůstající agresivita a netolerance, která je patrná
v celé společnosti. Na vzestupu je pak také nárůst případů pohoršujícího a delikventního chování
jedinců, právě pod vlivem návykových látek.
V oblasti se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality, které vznikly přirozeným sestěhováním (za
příbuznými, z důvodů nižších životních nákladů), ale ani jedna z nich není ghetto. Situace v těchto
lokalitách je však daleko klidnější než v ostatních sociálně vyloučených lokalitách v ČR. Domy jsou ve
většině případů ve standardním stavu, avšak jejich okolí je často neudržované, zanedbané a značně
poškozené. Většina dospělých obyvatel nemá práci a odhad míry nezaměstnanosti se zde pohybuje
okolo 80 %. Někteří muži v produktivním věku z těchto lokalit pracují "načerno" (kopáčské, pomocné
stavební a úklidové práce). Většina obyvatel lokalit je závislá na sociálních dávkách. Velkým
problémem je časté zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok, následkem čehož vznikají velké
dluhy, díky kterým dochází k častým exekucím majetku a sociálních dávek. Jelikož většina firem
v okolí funguje v třísměnném provozu, je také velkým problémem doprava osob ze sociálně
vyloučených lokalit za prací, vzhledem k absenci dopravního spojení o víkendech. K nejčastějším
sociálně patologickým jevům v území sociálně vyloučených lokalit patří především prostituce,
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gamblerství, problémy s drogami u mládeže (marihuana, toluen, medikamenty v kombinaci s
alkoholem), lichva, krádeže (zejména za účelem zajištění prostředků na drogy).
V území chybí jakákoliv činnost dobrovolníků z řad občanů, kteří by spolupracovali s MP a P ČR,
jejichž činnost při své činnosti běžně používají vyspěle demokracie západního světa. Dobrovolníci by i
v případě činnosti SO ORP Domažlice mohli pomáhat policii s nenáročnou rutinní činností a policie by
tak mohla soustřeďovat své síly na specializované úkoly, při nichž je činnost profesionálního
policejního sboru zcela nezastupitelná. Na druhé straně však nad spoluprácí policejního sboru a
dobrovolníků v řešeném území visí neblahý stín tzv. Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, která
působila právě v příhraničních oblastech a za komunistického režimu byla vnímána jako prodloužená
ruka totality a občanské nesvobody.
Výdaje obcí na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku jsou vynakládány pouze v případě města
Domažlice, které k zajištění těchto činností na svém území využívá činnosti městské policie. Tyto
výdaje jsou v převážné míře tvořeny prostředky na financování platů zaměstnanců MP Domažlice.
V území zcela chybí systém prevence kriminality. Obce na prevenci kriminality ze svých rozpočtů
vydávají zanedbatelné procento finančních prostředků. Tři obce, které za poslední tři roky čerpaly
prostředky přímo na prevenci kriminality, jsou následující obce: Domažlice, Poběžovice a Luženičky. U
obce Domažlice a Luženičky se jednalo o zapojení do krajského projektu Bezpečný kraj – Plzeňský
kraj. Žádna z dalších 56 obcí ORP od roku 2010 nevyužila možnosti získání finančních prostředků a
zapojení se do realizace tohoto projektu v oblasti prevence a bezpečnosti v řešeném území.
Obec Poběžovice od roku 2013 spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a pro období 2014
– 2015 má vytvořen tzv. Plán prevence kriminality. Od roku 2013 je v obci rovněž zřízena funkce
preventisty kriminality, která je však kumulována s jinou činností a není tak zcela efektivní.
Vzhledem k personálním změnám ve vedoucích funkcích MP Domažlice, ke kterým došlo v dubnu
roku 2013, došlo i v případě MP Domažlice k zintenzivnění činností na poli prevence kriminality.
MP Domažlice v oblasti prevence kriminality doposud čerpala prostředky pouze z projektu Plzeňský
kraj – Bezpečný kraj, který byl realizován v roce 2010 a zaměřoval se výhradně na instalaci městského
kamerového a monitorovacího systému (MKMS). V průběhu 3 měsíců byly zahájeny celkem 2
projekty zaměřené na cílovou skupinu seniorů a předškoláků v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality a výskytu sociálně patologických jevů. V srpnu roku 2014 byla městem Domažlice zřízena
nová funkce – funkce preventisty kriminality, jehož působení však, vzhledem ke krátké době
existence této funkce, není možné jakkoliv zhodnotit a promítnout jeho vliv do analýzy řešeného
území.
Veřejný pořádek a bezpečnost v obcích SO ORP Domažlice úzce souvisí s kriminalitou a nápadem
trestné činnosti v řešeném území. Výskyt těchto jevů se váže k faktu, že v roce 2013 byl Plzeňský kraj
vyhodnocen jako šestý kraj ČR s nejvyšším procentuálním nárůstem spáchaných trestných činů. Tento
fakt navíc potvrzuje rovněž celkový nárůst počtu TČ za rok 2013, který ve srovnání s rokem 2012
vzrostl celkem o 93 trestných činů. Největší nárůst trestných činů byl zaznamenán u majetkové
trestné činnosti (nárůst o 42 TČ).
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2.1. Vize pro oblast bezpečnost a pořádek v obcích
„Součinnost státní a obecní policie a účinná prevence přispívá k pocitu bezpečí obyvatel v celém SO
ORP Domažlice. Společná hranice s Bavorskem navíc vytváří další prostor pro vzájemnou spolupráci
s finanční podporou Evropské unie.“

2.2. Řízení strategie
Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů (viz popis cílů v jednotlivých oblastech, kolonka správce
cíle). Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl samostatně zrealizovat. Jeho rolí je
hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude v území iniciovat kroky směřující
k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude dbát nad tím, aby se do
budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, bude kontrolovat, že
do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní subjekty v území
však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce cíle také bude
v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. V další budoucí
spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou hledat další
řešení k přibližování se stanovenému cíli.
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3. Problémové okruhy v oblasti bezpečnost a pořádek v obcích ve
SO ORP Domažlice
3.1. Problémový okruh 1:Nedostatečné personální zajištění MP na území
ORP Domažlice
Strom problémů:

Problémový okruh 1
Nedostatečné personální zajištění MP na území ORP Domažlice

Existence jediné MP v území
Nízký počet strážníků v obcích
Nedostatečné zajištění bezpečnosti
a pořádku v 23 okrscích (z celkových
30 okrsků)
Městský
monitorovací
systém
(MKMS) pouze v 5 okrscích (město
Domažlice)

Velký počet obcí do 499 obyvatel
Nízké výdaje obcí na zajištění bezpečnosti
a pořádku v obcích
Nedostatečná spolupráce obcí na zajištění
bezpečnosti a pořádku v obcích

Absence veřejnoprávních smluv k zajištění
bezpečnosti a veřejného pořádku mezi
obcemi
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3.2. Problémový okruh 2: Nárůst trestných činů a přestupků v ORP:
Strom problémů:

Problémový okruh 2
Nárůst trestných činů a přestupků v ORP

Absence koncepce prevence kriminality na
celém území SO ORP Domažlice
Obce nemají zpracovány plány prevence
kriminality
Absence funkce preventisty kriminality
v území
Formální
funkce
protidrogového
koordinátora (MÚ Domažlice)

Nedostatek preventivních programů obcí
na prevenci kriminality
Nárůst sociálních deviací (užívání drog
apod.)
Výskyt sociálně vyloučených lokalit ve
SO ORP Domažlice
Nedostatečná osvěta a prevence
sociálněpatologických jevů z hlediska
bezpečnosti
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4. Popis cílů v oblasti bezpečnost a pořádek v obcích ve SO ORP
Domažlice
4.1. Cíl 1.1: Ve spolupráci s obcemi navýšit stávající počet strážníků MP
(Problémový okruh 1: Nedostatečné personální zajištění MP na území ORP
Domažlice)
Problémový
okruh 1
Cíl 1.1

Nedostatečné personální zajištění MP na území ORP
Ve spolupráci s obcemi navýšit stávající počet strážníků MP na území SO
ORP Domažlice

Název indikátorů
k hodnocení cíle

Na území ORP, které je rozděleno na 30 okrsků, působí pouze jedna MP (MP Domažlice).
Tato policie vykonává svoji činnost celkem v 7 okrscích. Jejím rozšířením (zejména do
větších měst ORP a obcí poblíž hranic s NSR) a navýšením počtů strážníků se přispěje
nejen k vyšší prevenci kriminality a vandalismu, ale také ke snížení počtu páchaných
trestných činů a přestupků v SO ORP Domažlice. Pro realizaci tohoto opatření je nezbytně
nutné zavedení společného financování činnosti MP, na kterou tak budou přispívat
dotčené obce SO ORP Domažlice a které bude vycházet z uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.
A. 1 Právní opatření
 Zpracování možného řešení navýšení počtu strážníků v souladu s platnou
legislativou ČR
 Zpracování návrhu veřejnoprávních smluv mezi obcemi
 Zpracování návrhu koordinační dohody s PČR
 Ukončení stávajících veřejnoprávních smluv
A. 2 Ekonomická opatření
 Rozbor ekonomických nákladů na vyšší počet strážníků MP
 Zajištění finančních prostředků na provoz MP vzhledem k navýšení počtu
strážníků
 Stanovení klíče financování činnosti MP pro jednotlivé obce SO ORP na základě
kterého budou obce na chod MP přispívat
B. 1 Věcná opatření
 Stanovení potřebného počtu strážníků na základě potřeb řešeného území
 Sestavení podrobného plánu území k sestavení jednotlivých hlídek MP, v rámci
kterého budou zohledněny zejména problematické a sociálně vyloučené lokality
 Počet strážníků MP na 1 000 obyvatel SO ORP Domažlice
 Počet strážníků MP na území ORP

Správce cíle

starosta města Kdyně

Popis cíle

Hlavní opatření
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4.2. Cíl 1. 2: Rozšíření městského kamerového monitorovacího systému
(Problémový okruh 1: Nedostatečné personální zajištění MP na území ORP
Domažlice)
Problémový
okruh 1
Cíl 1. 2

Nedostatečné personální zajištění MP na území ORP Domažlice
Rozšíření městského kamerového monitorovacího systému (MKMS)

Název indikátorů
k hodnocení cíle

MKMS je považován za nejúčinnější nástroj situační prevence kriminality a vandalismu, a
to nejen v problémových lokalitách. Jeho smyslem je monitorování veřejného
prostranství, zejména pak při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Smyslem MKMS je především vytvoření bezpečných zón pro občany, zvýšení bezpečí
osob a jejich majetku, dále pak samozřejmě rovněž kontrola rizikových míst v denní a
noční době, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, identifikace a monitoring
nenadálých situací (havárie, živelné pohromy, požáry, atd.) a v neposlední řadě MKMS
přispívá také ke kontrole činnosti strážníků městské policie. Rozmístnění a umístění
kamer podléhá: a) průzkumu veřejného mínění občanů města – instalace MKMS na
místa, kde se občané cítí nejvíce ohroženi, b) poznatkům a doporučením Policie ČR a
městské policie, c) schválení zastupitelstvem města. Městská policie Domažlice, která
v současné době působí v 7 z 23 okrsků ORP takovýmto 24 hodinovým monitorovacím
zařízením disponuje. Jeho rozšířením o další problémové okrsky a o okrsky v kterých
dojde v souladu s veřejnoprávními smlouvami k navýšením počtu strážníků, se jeví pro
území žádoucí. Rozšíření MKMS by výrazně přispělo k odhalování většího množství
páchaných přestupků a trestných činů. MKMS by hrál rovněž důležitou roli v oblasti
prevence kriminality a sociálně patologických jevů a následně také v boji s projevy tohoto
nežádoucího chování občanů.
A. 1 Právní opatření
 Smluvní zajištění odpovídajících prostor k rozšíření kamerového systému v ORP
A. 2 Ekonomická opatření
 Rozbor ekonomických nákladů na rozšíření kamerového systému v ORP
 Zajištění finančních prostředků na provozování kamerového systému
 Stanovení podmínek a výše finanční spoluúčasti spolufinancování MKMS
jednotlivými obcemi
B. 1 Věcná opatření
 Spolupráce MP s PČR na vytipování problematických míst v území pro rozšíření
kamerového systému
 Zajištění odpovídajících prostor k rozšíření kamerového systému v ORP
 Podpora starostů obcí k provozování kamerového systému na svém území (v
obcích s nejvyšším počtem TČ a přestupků v ORP)
 Hodnota indexu kriminality v SO ORP Domažlice
 Počet jednotlivých kamer zařazených do MKMS

Správce cíle

starosta města Domažlice

Popis cíle

Hlavní opatření
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4.3. Cíl 2.1: Vytvořit společný Plán prevence kriminality území
(Problémový okruh 2: Nárůst trestných činů a přestupků v ORP)
Problémový
okruh 2
Cíl 2. 1

Popis cíle

Hlavní opatření

Název indikátorů
k hodnocení cíle
Správce cíle

Nárůst trestných činů a přestupků v ORP
Vytvořit společný Plán prevence kriminality území
Obce ve SO ORP Domažlice vydávají ze svého rozpočtu na prevenci kriminality
zanedbatelné procento finančních prostředků. V území byly zjištěné pouze dva cílené
projekty, které obce a města realizovaly k omezení trestných příležitostí a k znesnadnění
samotného spáchání trestné činnosti a přestupku, která jsou v ORP v současné době na
vzestupu a to u obce Poběžovice.
Začleněním Plánu prevence kriminality do priorit všech obcí ORP by došlo k nastolení
systému preventivních opatření na potírání sociálně patologických jevů v území, dále by
v rámci tohoto dokumentu byly stanoveny odpovědné osoby, které by za danou
problematiku v obci zodpovídaly.
Díky Plánu prevence kriminality dojde rovněž k plánovanému a účelnějšímu čerpání
finančních prostředků. Veškerá tato opatření by měla vést ke snížení výskytu protiprávní
činnosti, zvýšení pocitu bezpečí na veřejných prostranstvích a k oslabení rizikových
faktorů přispívajících k výskytu delikventního jednání v rámci celého ORP.
Vytvoření společného a území adekvátně přizpůsobeného Plánu prevence kriminality by
mělo pozitivním způsobem ovlivnit rovněž předávání a poskytování informací v oblasti
prevence kriminality mezi všemi úrovněmi zapojených subjektů, které se s otázkou
bezpečnosti a pořádku v rámci svých činností běžně potýkají (obce, PČR, MP, neziskové
organizace, ZŠ, MŠ, atd.).
A. 1 Právní opatření
 Zpracování návrhu veřejnoprávních smluv mezi obcemi
A. 2 Ekonomická opatření
 Rozbor ekonomických nákladů obcí na zpracování Plánu prevence kriminality
ORP
 Stanovení podmínek a způsobu rozložení finančních prostředků k financování
Plánu prevence kriminality
 Zajištění finančních prostředků na zpracování Plánu prevence kriminality ORP
B. 1 Věcná opatření
 Bezpečnostní analýza území ORP (analýza kriminality, protiprávních přečinů,
institucí sociální prevence, apod.) a vymezení klíčových bezpečnostních rizik a
problémů v území
 Sestavení podrobného plánu území, v rámci kterého budou zohledněny zejména
problematické a sociálně vyloučené lokality ORP
 Hodnota indexu kriminality v SO ORP Domažlice
 Počet obcí SO ORP Domažlice zapojených do společného plánu prevence
kriminality
 Existence společného plánu prevence kriminality pro SO ORP Domažlice
starosta města Domažlice
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5. Indikátory pro oblast bezpečnost a pořádek v obcích ve SO ORP
Domažlice – souhrn
Indikátory pro oblast sociálních služeb v ORP Domažlice
Číslo indikátoru
1

Název indikátoru
Počet strážníků MP na 1 000 obyvatel SO ORP
Domažlice

1.1.1

Počet strážníků MP na území ORP

1.2.1

Počet jednotlivých kamer zařazených do MKMS

2
2.1.1
2.1.2

Hodnota indexu kriminality v ORP Domažlice
Existence společného plánu prevence kriminality
pro SO ORP Domažlice
Počet obcí SO ORP Domažlice zapojených do
společného plánu prevence kriminality

Gestor indikátoru
místostarosta města Domažlice –
osoba pověřená řízením MP
Domažlice
místostarosta města Domažlice –
osoba pověřená řízením MP
Domažlice
místostarosta města Domažlice –
osoba pověřená řízením MP
Domažlice
vedoucí oddělení obecné kriminality
územního odboru Domažlice
protidrogový koordinátor SO ORP
Domažlice
protidrogový koordinátor SO ORP
Domažlice
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