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Seznam zkratek 

BESIP Bezpečnost silničního provozu 

BESIP Bezpečnost silničního provozu 

CO Civilní ochrana 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

DDM Dům dětí a mládeže 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti 

DPP Dohoda o provedení práce 

HDPE High density polyethylene 

ISBM Integrovaná strategie bezpečnosti města 

IT Informační technologie 

ITVO Internetová televize Orlová 

IZS Integrovaný záchranný systém 

k.ú. Katastrální území 

Kč Koruna česká 

kV Kilovolt 

MěP Městská policie 

MěÚ Městský úřad 

MHD  Městská hromadná doprava 

MKDS Městský kamerový dohledový systém 

MKP Mediální a komunikační plán 

MOS Metropolitní optická síť 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MW Megawatt 

MZDR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém 

OMFŠK Odbor městských financí a školství 

OO Obvodní oddělení 

ORI Odbor rozvoje a investic 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSMHS Odbor správy majetku a hospodářské správy 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSZ Odbor sociální a zdravotní 

PCO Pult centrální ochrany 

PČR Policie České republiky 

PO Prioritní osa 
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RM Rada města 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SC Specifický cíl 

SHD Sbor dobrovolných hasičů 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SO Správní obvod 

SP Sociální pracovník 

SSMO Sociální služby města Orlová 

SŠ Střední škola 

SVP Středisko výchovné péče 

SW Software 

ŠD Školní družina 

TV Televize 

ÚO Územní odbor 

ÚP Úřad práce 

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

ZM Zastupitelstvo města 

ZŠ Základní škola 
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Akční plán 

PO 1: Objektivní bezpečnostní situace 

Specifický cíl SC1: Vytvořit podmínky pro zlepšení objektivní bezpečnostní situace na 

území města dle vývojových trendů a přizpůsobení jim. 

Opatření 1.1: Modernizace technických prostředků MěP 

Aktivita/projekt 1.1.1 Kvalitní a efektivní městský kamerový dohledový systém 

(MKDS) 

Cílová skupina Občané města – ochrana 

Narušitelé veřejného pořádku, pachatelé trestné činnosti 

Popis aktivity 
- Pravidelné revize a údržba celého systému MKDS 

- Průběžné vyhodnocování bezpečnostní situace a rizikových míst 

- Sledování vývoje a moderních trendů v oblasti kamerových systémů 

- Dokončení chybějících datových tras v rámci MOS (metropolitní 

optické sítě – viz 1.1.3) 

- Připojení objektu DS Vesna a OD 

- Instalace optických vláken do již zrealizovaných datových tras 

(především V. etapa) 

- Rozšíření, popř. instalace dalších kamerových bodů pro potřeby 

přemístění kamer 

- Propojení optikou dalších městských částí – Orlová-Město a Lazy 

- Regulace zeleně s ohledem na kamerový systém 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 - 2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP – provozovatel 

ORI – investiční akce 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

5 000 000 Kč 

Připravenost k realizaci Studie proveditelnosti vč. analýzy nákladů 
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Aktivita/projekt 1.1.2 Chráničky optického kabelu 

Cílová skupina Občané města 

MěP a PČR + IT 

Popis aktivity 
- V případě realizace liniové stavby – zvážit účelnost a možnost 

přiložení HDPE trubky v této trase, vč. připojení k uzlovým bodům 

již existující MOS 

- Zafouknutí optických kabelů v lokalitě V. etapy 

- Realizace datové trasy Vesna - OD 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 - 2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

ORI – zadavatel investičních akcí, ve spolupráci s MěP 

MěP a IT – uživatelé MOS 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Cca 250 Kč/metr trasy (jde o cenu trubky HDPE – optické chráničky) + 

kabelové komory a další příslušenství 

Připravenost k realizaci Zpracována studie proveditelnosti 

 

Aktivita/projekt 1.1.3 Integrace pultů centralizovaných ochran (tísňová tlačítka 

v místech s vyšší mírou viktimností např. školy, nemocnice, ÚP, 

MěÚ apod.) 

Cílová skupina Občané města, zaměstnanci v rizikových objektech 

Popis aktivity 
- Analýza rizik + bezpečnostní analýzy škol a školských zařízení 2019-

2022 

- Posouzení bezpečnosti a rizik u dalších objektů veřejné správy 

apod. 

- Postupná realizace připojení na PCO, upgrade systému, integrace 

se stávajícím MKDS 

- Tísňová tlačítka ve školských zařízeních (vychází z opatření 

bezpečnostního auditu školy). Tlačítko by mělo být umístěno 

v kabinetu, který je určen ke komunikaci se zákonnými zástupci. Dvě 

možnosti signalizace (vedení školy, MěP). 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 - 2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

ORI – investice a rozpočet 

OSMHS – vlastník v případě města. Komerční objekty pouze 

prostřednictvím BA 

MěP – „vlastník“ a provozovatel stávajícího PCO  

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

2 000 000 Kč (pult PCO a připojení objektů, vč. tísňových tlačítek a 

instalace dalších bezpečnostních prvků) 

Roční náklady na provoz a údržbu celého systému – nelze odhadnout 

Připravenost k realizaci Pouze pilotní projekt (bezpečnostní analýza) u jedné ZŠ 

Další aktivity jsou definovány v zásobníku projektů. 
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Opatření 1.2: Prohloubení spolupráce aktérů v území pro zajištění bezpečnosti  

Aktivita/projekt 1.2.1 Bezpečnostní komise  

Cílová skupina Bezpečnostní komise města (pozn.: nejedná se krizovou komisi) 

ZM – RM vymezení úkolů a poslání této komise RM (nutné dodržet 

soulad s doporučením MVČR – členové komise = zástupci rezortů) 

 

Popis aktivity Zřízení po volbách do ZM, jako novou formu komise RM, kdy nyní je to 

Komise pro prevenci kriminality, protidrogovou problematiku a ostatní 

sociálně patologické jevy (nevhodný a komplikovaný název komise!!!) 

Členové komise: 

1. Zástupce vedení města 

2. Městská policie 

3. Koordinátor sociálních služeb města Orlová 

4. Zástupce OMFŠK 

5. Zástupce ZŠ  

6. Zástupce tiskového oddělení 

7. PČR 

8. OSPOD 

9. Složky IZS 

10. Koordinátor dobrovolnické činnosti 

 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 – 2022 (volební období) 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Kancelář tajemníka 

Rada města 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

Odměny členům komise dle platných podmínek 

Připravenost k realizaci Připraven k realizaci 

 

Aktivita/projekt 1.2.2 Společné hlídky MěP a PČR 

Cílová skupina Občané města – bezpečnost obecně 

Popis aktivity Realizace společných hlídek obou bezpečnostních složek – již probíhá 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 - 2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP 

PČR 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

0 Kč – náklady hrazeny z provozních rozpočtů obou institucí 

Připravenost k realizaci Probíhá 
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Aktivita/projekt 1.2.3 Společné preventivně-bezpečnostní akce např. Den 

bezpečnosti Orlové 

Cílová skupina Akce pro širokou veřejnost – občané ORP Orlová  

Popis aktivity Realizace preventivně bezpečnostních akcí – osvěta, ukázky činnosti 

složek IZS apod.  

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Pravidelná realizace jednou za 1-2 roky 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP 

Společná akce všech složek – realizační tým 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

500 000 Kč / akce (využití financování i ze strany sponzorů) 

Připravenost k realizaci Připraven k realizaci, dne 22. 9. 2018 se koná již 4. ročník 

 

Opatření 1.3: Udržení přítomnosti MěP ve městě a větší viditelnost strážníků na ulicích, 

v autobusech ve vybraných hodinách v místech s vyšším výskytem vnímaného nebezpečí  

Aktivita/projekt 1.3.1 Zmapování rizikových míst a rizikových hodin (např. cesty žen 

domů po konci odpolední směny) a cílené hlídkování strážníků 

Cílová skupina Občané města – ochrana před trestnou činností 

Popis aktivity 
- Průběžné vyhodnocování rizikových míst (vč. dnů v týdnů a hodin) 

- Zpracování výstupů pro občany (webový portál, FCB, ON ad.) 

- Dotazníkové šetření v rámci vnímání pocitu bezpečí u občanů. 

- Zvýšení výskytu policejních hlídek na inkriminovaných místech a 

dobách. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

Průběžně 2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP 

PČR 

Tiskové oddělení 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

Realizováno v rámci běžných činností. 

Připravenost k realizaci Připraven k realizaci. 
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Opatření 1.4: Zavedení moderních postupů policejní práce  

Aktivita/projekt 1.4.1 Nové moderní prostředky pro zlepšení objektivní bezpečnosti 

Cílová skupina Občané města a celé SO ORP (+ Petřvald a Doubrava) 

Popis aktivity 
- Mapy kriminality 

- Mapy rizikových míst  

- Místa výskytu rizikových a závadových osob 

- Sběr injekčních stříkaček – identifikace polohy pomocí GPS a 

následné mapování a sledování vývoje v čase 

- Vyhodnocování moderních trendů a jejich aplikace do policejní 

práce na území města Orlová 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP  

PČR 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

cca 20 000 Kč/ rok (výstupy a informační servis) 

Připravenost k realizaci Připraven k realizaci - SW MP Manager – provozováno MěP Orlová 

 

PO 2: Subjektivní pocit bezpečí obyvatel 

Specifický cíl SC2: Zvýšit pocit bezpečí všech obyvatel žijících na území města 

Opatření 2.1: Průběžné informování občanů a jejich zapojování do formování dlouhodobých 

cílů bezpečnostní politiky  

Aktivita/projekt 2.1.1 Informace veřejnosti prostřednictvím webového portálu 

Bezpečná Orlová 

Cílová skupina Občané města 

Popis aktivity 
- Vytvoření samostatné záložky, popřípadě sekce ve stávajících 

webových stránkách města k problematice bezpečnosti ve městě  

- Návrh a odsouhlasení struktury a formy informací 

- Zapojení veřejnosti k participaci na poskytovaných informacích 

(moje nebezpečná a riziková místa, co se mi ve městě nelíbí, kde se 

dějí nějaké nekalosti, …. 

- Zajišťování provozu záložky 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Tiskové oddělení 

ve spolupráci s MěP a PČR 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

Nelze stanovit – podle rozsahu realizace 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Aktivita/projekt 2.1.2 Pravidelné okénko o bezpečnosti v Orlovských novinách 

Cílová skupina Občané města 

Popis aktivity Informování občanů o vývoji bezpečnostní situace ve městě – informace 

o aktuální problematice, pátrání po osobách, trestných činech, 

provedených opatřeních apod.  

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Tiskové oddělení – zpracovatel (+ TV Polar) 

MěP a PČR – data a informace 

Občané města – partneři při poskytování dat 

 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Bez nákladů 

Připravenost k realizaci Připraven k realizaci (Data za PČR nutno získat prostřednictvím ÚO PČR 

Karviná)  

 

Aktivita/projekt 2.1.3 Aktivní propagace bezpečnosti v Orlové na akcích města 

Cílová skupina Občané 

Popis aktivity Na akcích města stánky věnovány bezpečí v Orlové, lidé budou moci 

rozdělovat fiktivní finanční prostředky mezi jednotlivými 

bezpečnostními prvky např. zvýšení počtu strážníku, podpora 

kamerového systému apod. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Každoročně, podle pořádaných akcí 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Bezpečnostní komise  

MěP 

Tiskové oddělení 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

40 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci 
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Opatření 2.2: Rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení 

Aktivita/projekt 2.2.1 Rozšiřování sítě veřejného osvětlení – bezpečné město 

Cílová skupina Občané města 

Popis aktivity Projekty na modernizaci a rozšiřování veřejného osvětlení do míst 

zejména dosud neosvětlených a současně vnímaných jako 

nebezpečných. 

- Na základě vyhodnocování rizikových míst – doporučení lokalit 

k rozšíření sítě VO 

- Realizace per partes 

- Obnova stávající sítě VO – sloupy VO (vystrojené pro potřeby 

připojení MKDS, bezdrátového rozhlasu apod.)+ moderní svítidla 

(např. inteligentní LED – intenzita osvícení podle provozu a pohybu 

osob) 

- Snižování energetické náročnosti 

- Regulace zeleně s ohledem na osvětlení 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019 - 2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

ORI 

OSMHS 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

18 500 000 Kč 

Připravenost k realizaci Postupně probíhá (etapizace rekonstrukce) 

 

Opatření 2.3: Aktivní vztah s masovými sdělovacími prostředky 

Aktivity jsou definovány v zásobníku projektů. 

Opatření 2.4: Změna mediálního obrazu Orlové 

Aktivita/projekt 2.4.1 Soutěž o nejlepší příběh o Orlové tvorbou videospotů, 

prezentací, které se vyvěsí na youtube nebo instagram (Instagram 

story) 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Soutěž o nejlepší příběh o Orlové tvorbou videospotů, prezentací, které 

se vyvěsí na youtube nebo instagram (Instagram story) 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Tiskové oddělení ve spolupráci s OMFŠK 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

50 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Aktivita/projekt 2.4.2 Videoklip prezentující město Orlová 

Cílová skupina Občané města a širší veřejnost 

Popis aktivity Vytvořit videoklip, ve kterém by se představilo celé město a jednotlivé 

skupiny formální i neformální (např. formou Lip Dup) 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Tiskové oddělení 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

50 000 Kč 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

PO 3: Komplexní systém prevence 

Specifický cíl SC3: Rozvinout komplexní systém prevence proti patologickém chování 

jednotlivých skupin obyvatel včetně volnočasových aktivit. 

Opatření 3.1: Zefektivnění a zacílení sociálních služeb 

Aktivita/projekt 3.1.1 Vytvoření střediska výchovné péče 

Cílová skupina 
• Děti a mládež s rizikem poruch chování či s již rozvinutými 

projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji 
(max. do 26 let) 

• Osoby odpovědné za výchovu dítěte a pedagogičtí pracovníci 

Popis aktivity Středisko SVP je specializované poradenské pracoviště, které zajišťuje 

preventivně výchovnou péči pro děti a mládež s rizikem vzniku a vývoje 

poruch chování. Intervence je poskytována také rodičům nebo škole.  

Vychází z aktuálních potřeb, definovaných především pracovníky 

OSPOD. Doposud jsou využívány služby SVP Karviná, které s ohledem 

na nízký počet pracovníků a vzdálenost nejsou schopny reagovat na 

potřeby všech klientů. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019 – 1x týdně dostupnost odborníka SVP v Orlové 

2020 +  –  zřízení pobočky SVP 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OSZ 

OMFŠK 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Město Orlová – užívání prostor na náklady obce 

SVP Ostrava – personální zajištění (MŠMT) 

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci 
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Aktivita/projekt 3.1.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják pro děti 6 – 

12 let 

Cílová skupina Děti 6-12 let 

Popis aktivity NZDM je preventivní sociální služba, která bude poskytována 

ambulantní formou a která má za cíl zlepšovat kvalitu života 

předcházením nebo snižováním sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s jejich způsobem života. V rámci poskytované sociální 

služby jsou vytvářeny podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 

situace.  

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

FUTRA, z.s.  

OSZ 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 

Jiné dotační tituly 

Město Orlová - povinné spolufinancování obce ve výši oprávněné 

provozní ztráty 

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci 
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Aktivita/projekt 3.1.3 Rozšíření NZDM FUTRA pro děti a mládež od 12 do 24 let o 

terénní služby 

Cílová skupina Děti a mládež 12 – 24 let 

Popis aktivity Rozšíření stávajícího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o 

terénní formu umožní poskytovat preventivní sociální službu v částech 

města Orlové, kde sociální služba chybí. (především V. etapa) 

 

Zmapování neformálních skupin a jejich zapojení do aktivit na území 

města 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

FUTRA, z.s.  

OSZ 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 

Jiné dotační tituly 

Město Orlová - povinné spolufinancování obce ve výši oprávněné 

provozní ztráty 

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci 

 

Aktivita/projekt 3.1.4 Rozvoj SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová 

Cílová skupina Rodiny s dětmi 

Popis aktivity Rozvoj stávající terénní sociální služby pro větší počet rodin s dětmi, u 

kterých je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobé krizové 

sociální situace rodiny. (spolupráce s pracovníky OSPOD)   

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Slezská diakonie 

OSZ 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 

Jiné dotační tituly 

Město Orlová - povinné spolufinancování obce ve výši oprávněné 

provozní ztráty   

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci 

Další aktivity jsou definovány v zásobníku projektů. 
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Opatření 3.2: Rozvoj prevence 

Aktivita/projekt 3.2.1 Modernizace a rozvoj DDM včetně Spirály 

Cílová skupina Děti, žáci 

Popis aktivity Modernizace a rozvoj DDM včetně Spirály, virtuální dimenze (klíčový 

subjekt pro komunikaci a organizaci volnočasových aktivit, podpora 

akcí bez nutného členství) 

Zmapování neformálních skupin a jejich zapojení do aktivit do 

volnočasových aktivit na území města 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK 

DDM 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

45 000 000 Kč 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Aktivita/projekt 3.2.2 Poradenská centra na školách  

Cílová skupina Děti, žáci 

Popis aktivity Podpora poradenských center na školách, např. spolupráce s OSPOD, 

podpora metodiků a preventistů, přenos příkladů dobré praxe, 

integrovaný přístup na školách, sociální pracovník do škol (obdoba 

sociálního pedagoga) 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018 – 2019 Pilotní ověření projektu SP 

2019 – 2020 běžný provoz SP (po vyhodnocení a evaluaci pilotního 

projektu) 

2019 – 2020 Podpora školních preventivních týmů  

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OSZ  

OMFŠK 

Participace ze strany MěP a PČR 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

V rámci běžných činností 

Připravenost k realizaci Probíhá pilotní ověření této pracovní pozice – celkem 4 SP ve všech 

školách a školkách v rámci celé ORP Orlová 
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Aktivita/projekt 3.2.4 Koordinace jednotlivých aktivit příspěvkových organizací 

města, pro zefektivnění nabídky aktivit a rozšíření cílové skupiny 

na území města  

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Koordinace jednotlivých aktivit příspěvkových organizací města, revize 

zřizovacích listin, přesné vydefinování cílů činností tak, aby se 

nepřekrývaly. 

Poskytnutí prostoru pro setkávání. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK 

OSZ 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Bez nákladů 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Aktivita/projekt 3.2.5 Bezpečná škola 

Cílová skupina Žáci MŠ/ZŠ, zaměstnanci školy 

Popis aktivity Pilotní projekt „Bezpečná škola“ – ZŠ K. Dvořáčka. Ze zavedení 

bezpečnostních auditů školských zařízení je nutno vyhovět těmto 

opatřením: 

a) instalace videotelefonu do ŠD 

b) generální klíč a bezpečnostní zámky do tříd a hlavního vchodu 
- zvýšení bezpečnosti 

c) tísňové tlačítko do kabinetu pro styk s rodiči se signalizací na 
vedení školy 

d) instalace kamery na perimetr školy směr z atria školy včetně 
kabeláže a připojení na monitor na sekretariátu školy a školníka 

e) zřízení funkce vrátného (recepčního) - částečný úvazek hrazen 
z provozních nákladů (příspěvku zřizovatele)   

Implementace výstupů pilotního projektu do ostatních škol a školských 

zařízení. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK  

vedení školy 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

120 000 Kč 

+100 000. Kč / rok - personální podpora 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Opatření 3.3: Rozvoj komunitních, sousedských a mezigeneračních vazeb, vztahu dětí a 

mládeže s územím 

Aktivita/projekt 3.3.1 Rozvoj sousedských a mezigeneračních vazeb 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Zmapování neformálních skupin a jejich zapojení do aktivit na území 

města. 

Podpora komunitních činností a vytváření veřejného prostoru pro 

setkávání a komunitní aktivity. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Kancelář starosty 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

500 000 Kč 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Aktivita/projekt 3.3.2 Rozvoj vztahu dětí a mládeže s územím 

Cílová skupina Děti a mládež 

Popis aktivity Aktivity vedoucí k zachycení vzpomínkového dědictví prostřednictvím 

rozhovorů mezi mladou generací a seniory (metoda storrytelling) 

-Vytvoření studia internetové televize Orlová (ITVO)  

-Výběr vhodných respondentů 

-Realizace včetně záznamu 

-Prezentace 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Tiskové oddělení ve spolupráci s DDM 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

160 000 Kč 

Připravenost k realizaci  Záměr 
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Aktivita/projekt 3.3.3 Zvýšení participace dětského parlamentu na aktivitách města 

Cílová skupina Děti a mládež 

Popis aktivity Podpora aktivit Dětského parlamentu města Orlové, který je 

samosprávnou skupinou dětí a mládeže, zástupců základních a 

středních škol, jehož cílem je podílet se na společenském dění a na 

koncepci vývoje města v oblasti, které se dotýkají života dětí a mládeže. 

Dětský parlament města Orlové zahájil svou činnost v lednu 2004 a sídlí 

v Domě dětí a mládeže Orlová. Cílem Dětského parlamentu je 

především spoluúčast na konkrétních úkolech vyplývajících z 

plánovaných akcí města a jiných organizací, ale také svou činností 

přispívat v oblasti sociální, životního prostředí a pozitivního využívání 

volného času dětí a mládeže v kultuře a sportu svými vlastními návrhy 

a organizační činností. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK 

DDM 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

V rámci běžných činností 

Připravenost k realizaci Probíhá 

 

Aktivita/projekt 3.3.4 Škola/knihovna jako komunitní centrum 

Cílová skupina Občané 

Popis aktivity Akce ve školských zařízeních pro veřejnost 

Zapojení veřejnosti do akcí realizovaných školskými příspěvkovými 

organizacemi, např. sportuje celá rodina, společné dílny, společné 

vaření, výlety, opékání párků apod. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK, 

školské příspěvkové organizace 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

V rámci běžných činností 

Připravenost k realizaci Probíhá 

Další aktivity jsou definovány v zásobníku projektů. 
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Opatření 3.4: Zlepšení schopnosti občanů řešení krizových situací a mimořádných událostí 

Aktivita/projekt 3.4.1 Zavedeni výuky na ZŠ/SŠ ochrany člověka za mimořádných 

událostí (civilní ochrana, ochrana obyvatelstva). 

Cílová skupina Děti a mládež 

Popis aktivity Zavedení systému pravidelných interaktivních akcí s praktickými 

ukázkami ochrany člověka za mimořádných situací (SDH, PČR, MěP) 

Cílem by bylo osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků 

zaměřenou na  

a) rozpoznání varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ a činnost 

po jeho vyhlášení;  

b) používání telefonních linek tísňového volání a dalších 

komunikačních prostředků;  

c) přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a 

ohroženého prostoru;  

d) činnosti integrovaného záchranného systému;  

e) poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných 

událostí 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Zástupci škol 

OMFŠK  

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

20 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Aktivita/projekt 3.4.2 Vzdělávací aktivity pro dospělé (BESIP, První pomoc, CO) 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Zavedení systému pravidelných interaktivních besed / akcí na vybraná 

témata bezpečnosti a první pomoci, CO (SDH, PČR, MěP, ČČK) 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP 

PČR 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

30 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Připraveno k realizaci  
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Aktivita/projekt 3.4.3 Podpora aktivit Městského sportovního klubu 

Cílová skupina Děti a mládež 

Popis aktivity Zvýšení sportovní aktivit dětí od MŠ a mládeže (JUDO do MŠ, MSK 

Sokol, – koordinace aktivit, spolupráce) 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Městský sportovní klub 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

V rámci příspěvku zřizovatele 

Připravenost k realizaci Probíhá 

 

Aktivita/projekt 3.4.4 Podpora aktivit BESIP 

Cílová skupina Děti a mládež 

Popis aktivity Podpora aktivit BESIP na MŠ, ZŠ a víceleté gymnázium, např. pravidelná 

účast škol na soutěži „Mladých cyklistů“. Soutěž přináší rozvoj 

dovednosti v oblasti zdravovědy, testů silničního provozu a zručnosti na 

kole 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2018-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MŠ 

ZŠ 

BESIP 

OMFŠK 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

20 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Probíhá 
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PO 4: Pilotní a inovativní projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti 

Specifický cíl SC4: Aplikovat moderní přístupy a příklady dobré praxe z České 

republiky i ze zahraničí na území města Orlové (být leaderem v této oblasti v ČR). 

Opatření 4.1: Pravidelné konference pro města v ČR včetně zahraničních hostů  

Aktivita/projekt 4.1.1 Realizace konferencí v rámci ČR a pohraničí 

Cílová skupina Zájmoví aktéři, bezpečnostní složky na území města 

Popis aktivity Pravidelné konference (co 2 roky) s tematikou boje proti různým 

formám kriminality, nových metod, trendů a přenosu zkušeností může 

nejen pomoci snížit objektivně kriminalitu v Orlové, ale také zvýší 

subjektivní pocit bezpečí a postará se o pozitivní mediální obraz města. 

 

Uspořádat konferenci – workshop zaměřenou na příklady dobré praxe 

v oblasti prevence kriminality a navazujících aktivit na území města. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2019-2020 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP 

Bezpečnostní komise 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

50 000 Kč / konference 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Opatření 4.2: Příprava a realizace pilotních a inovativních projektů spolupráce bezpečnostních 

složek 

Aktivita/projekt 4.2.1 Příprava a realizace pilotních a inovativních projektů v oblasti 

prevence u sociálně patologických jevů 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Příprava pilotních a inovativních projektů dle vyhlášených výzev na 

krajské i centrální úrovni, např. pilotní projekt sledování užívání 

návykových látek v rámci preventivních prohlídek praktickými lékaři 

(město či města nakoupí testovací sady, a domluví se s lékaři na 

odměně; nutno pracovat v celém řetězci boje s drogami (MVČR, MZDR, 

kraje, města, sociální služby). 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

Průběžně dle vyhlášených výzev 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Bezpečnostní komise 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Dle podmínek výzvy 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Opatření 4.3: Zavedení dotačního programu Bezpečná Orlová 

Aktivity jsou definovány v zásobníku projektů. 
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Zásobník projektů 

Opatření 1.1: Modernizace technických prostředků MěP 

Aktivita/projekt 1.1.4 Mobilní služebna MěP Orlová 

Cílová skupina Občané města a celé ORP (+ Petřvald a Doubrava) - obecně 

Popis aktivity Cílem této aktivity je pořídit, jak vyplývá ze samotného názvu, mobilní 

pracoviště, plně vybavené technikou vč. uzpůsobeného zázemí pro 

výkon práce strážníků MP Orlová. Toto mobilní zařízení by mohlo být 

instalováno v různých lokalitách ve městě a sloužilo by strážníkům pro 

komunikaci s občany, případně pro monitorování rizikových míst, či 

jednorázových akcí s možností monitorování okolí. Předpokládá se i 

datové propojení s ostatními služebnami. Mobilní služebna bude 

disponovat i nezávislými zdroji el. energie apod. Umístění na vozidle 

dodávkového typu, nebo jako obytný přívěs. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2021+ 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

MěP Orlová 

OO PČR Orlová 

Odhad nákladů a 

zdroje financování 

Mobilní služebna – 2 000 000 Kč 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Opatření 2.3: Aktivní vztah s masovými sdělovacími prostředky 

Aktivita/projekt 2.3.1 Pověřená osoba pro komunikaci s médií 

Cílová skupina Veřejnost a média 

Popis aktivity Aktivní tvorba článků do médií, navázání vztahů s klíčovými tvůrci 

veřejného mínění, důsledná komunikace na téma úspěchů města v 

oblasti bezpečnosti. 

- Výběr vhodného kandidáta pro tuto pracovní pozici (DPP, DPČ, …) 

- Stanovení priorit a cílů dle ISBM 

- Realizace kampaní a tiskových konferencí 

- V součinnosti s TO 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2021+ – výběr konkrétní osoby 

2021+– realizace aktivit 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Bezpečnostní komise (Tiskový mluvčí pro ISBM) 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Nelze odhadnout 

Připravenost k realizaci Realizace po vzniku Bezpečnostní komise 

 

Aktivita/projekt 2.3.2 Mediální a komunikační plán – Bezpečná Orlová 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity MKP nadefinuje dlouhodobé a krátkodobé komunikační cíle pro 

jednotlivé komunikační kanály pro vymezené cílové skupiny a jeho 

naplňování a vyhodnocování. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2021+ 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Bezpečnostní komise (Tiskový mluvčí pro ISBM) 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Nelze odhadnout 

Připravenost k realizaci Realizace po vzniku Bezpečnostní komise. 
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Opatření 3.1: Zefektivnění a zacílení sociálních služeb 

Aktivita/projekt 3.1.5 Centrum pro rodinu  

Cílová skupina Rodiny s dětmi 

Popis aktivity Ve městě Orlová dlouhodobě chybí „centrum“, které by nabízelo 

komplexní odbornou pomoc rodinám a zázemí ke zvládání jejich 

náročných situací, ať již se jedná o rodiny v rozpadu nebo v dalších 

specifických situacích s dopadem na děti. I z činnosti OSPOD vyplývá, 

že realizace centra je žádoucí s ohledem na stále rostoucí problémy 

v rodinách. Rodiče mají tendence přenášet své kompetence na 

pracovníky OSPOD a neumí vzniklé situace řešit bez pomoci odborníků. 

Jsou zapotřebí odborníci, kteří by se zabývali problematickými vztahy 

v biologické rodině a také i v náhradní rodinné péči 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2021+ 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OSZ + vybraný provozovatel 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Není možné stanovit. 

Připravenost k realizaci Záměr 
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Opatření 3.3: Rozvoj komunitních, sousedských a mezigeneračních vazeb, vztahu dětí a 

mládeže s územím 

Aktivita/projekt 3.3.5 Podpora dobrovolnictví na území města 

Cílová skupina Občané 

Popis aktivity Finanční i nefinanční podpora dobrovolnických organizací. 

Propagace. 

Podpora dobrovolnických akcí. 

Zapojení do národních dobrovolnických aktivit. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

2021+ 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

OMFŠK 

OSZ 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

50 000 Kč / rok 

Připravenost k realizaci Záměr 

 

Opatření 4.3: Zavedení dotačního programu Bezpečná Orlová 

Aktivita/projekt 4.3.1 Dotační program bezpečná Orlová 

Cílová skupina Občané Orlové 

Popis aktivity Nastavení dotačního programu pro projekty, které přispějí k pocitu 

bezpečí obyvatel a prevenci sociopatologických jevů včetně sběru 

podnětů od jednotlivých občanů. 

Pilotní otestování dotačního programu. 

Podle Vyhodnocení výsledku nastavení standardního dotačního 

programu města. 

Termíny (časový 

harmonogram plnění) 

Průběžně 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

Rada města 

Odhad nákladů a zdroje 

financování 

Podle definované výzvy. 

Připravenost k realizaci Záměr 

 


