
Akční plán prevence kriminality ve městě Orlová na rok 2018  

aktualizováno a doplněno 

01/18 
Letní tábory (pro děti v evidenci OSPOD) 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ochrana nezletilých před trestnou 
činností, týráním, zanedbáváním či zneužíváním. Tábory jsou koncipovány jako 
sled zážitkově vzdělávacích aktivit, které budou v souladu s cíli projektu. 
Realizátoři projektu budou přímou prací s dětmi a mládeží na tyto výchovně 
působit, tak, aby účastníci rozvíjeli své komunikační a sociální dovednosti, naučili 
se zvládat zátěžové situace, dodržovat pravidla a stanovený řád. Projekt je určen 
pro děti a mládež ve věku 6-17 let, které jsou klienty oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a jejich rizikové chování či ohrožení rizikovým chováním jiných osob 
bylo jednorázově či opakovaně řešeno v rámci SVI. 

Sociální prevence 
– SVI – podpora 
aktivit a opatření, 
zájmové aktivity  

O/P: OSZ / OSPOD, MP, PMS ad. Náklady: 160 000,- Kč T: III-X/2018 

 
 

02/18 
Forenzní značení majetku 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšit ochranu cenného majetku (v tomto případě 
jízdních kol a kompenzačních pomůcek) před odcizením. Pro forenzní značení se 
využívá technologie SelectaDNA, což je speciální prostředek obsahující 
mikrotečky s identifikačním kódem a UV identifikátorem. Po nanesení prostředku 
na chráněný předmět dojde, po určité době, k jeho zaschnutí a toto označení se 
stává pouhým okem neviditelným. Místo označení lze zjistit nasvícením UV 
lampou a s pomocí mikroskopu lze zjistit kód označení a ten přiřadit majiteli. 

Situační prevence  

O/P: MP / PČR Náklady: 34 430,- Kč T: III-XII/2018 

 
 

03/18 
Bezpečná škola – přípravná část II.  

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je zajistit bezpečné prostředí ve všech školských objektech 
ve městě. Na základě provedení bezpečnostních analýz a posouzení slabých 
míst, či režimových opatření v budovách – stanovení vhodných doporučení a 
následné provedení opatření k eliminaci potencionálních rizik. Tento projekt je 
realizován v návaznosti na novou technickou normu ČSN 73 4400 Prevence 
kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských 
zařízení 

Situační i sociální 
prevence  

O/P: MP / PČR, ZŠ Náklady: 120 000,- Kč T: III-XII/2018 

 
 

04/18 
Asistent prevence kriminality  

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Pokračování projektu, tentokrát podpořeného dotací z ESF v rámci OP 
Zaměstnanost (výzva č. 64). Získaná dotace umožňuje realizaci tohoto projektu 
až na dalších 32 měsíců. V tomto případě byly zřízeny, 4 nové pracovní pozice 
APK. Dotace pokrývá 95% nákladů celého projektu.  

Situační i sociální 
prevence 

O/P: MP / ÚP, PČR Náklady: 5 900 000,- Kč (hrubý odhad) 
Náklady pro rok 2018: cca 1 418 000 Kč. 

T: VI/17-VI/2020 

 
 
 



05/18 
Rozšíření MKDS (V. etapa a další) - příprava 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Příprava na rozšíření kamerového systému o vybraná místa v Orlové-Lutyni, V. a 
I. etapa. Předpoklad je 5-7 nových kamerových bodů. Možnost umístění na 
objektech, kde již máme provedeno zasíťování trubkami pro optické kabely. 
Přeložení MKDS z Orlové-Poruby, napojení objektu Vesna a Zimní stadion.   
Projektová dokumentace - INVESTICE 

Situační prevence 
– kamerové 
systémy  

O/P: MP / PČR, ORI Náklady: 100 000,- Kč T: III-XII/2018 

 
 

06/18 
Senioři v akci 2. 

 
Popis projektu: Typ projektu: 

Cílem tohoto projektu je navázat na loňský stejnojmenný projekt a na analýzu 
provedenou v roce 2016, ze které jsou patrné konkrétní oblasti a hrozby, které se 
dotýkají naší cílové skupiny seniorů. Smyslem bude realizace celé řady aktivit, 
besed, přednášek a školení ve smyslu pomoci této cílové skupině tak, aby bylo 
zamezeno potencionálně rizikovému chování těchto jedinců, případně recidivě 
trestné či přestupkové činnosti páchané na seniorech.   

Sociální prevence 
– zájmové aktivity 
a 
Informace pro 
občany – ochrana 
před trestnou 
činností 

O/P: MP / OD, PČR, BESIP Náklady: 10 000,- Kč T: IV-X/2018 

 
 

07/18 
Dny bezpečnosti 2018 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Primárním cílem projektu, resp. akce je zlepšit informovanost obyvatel o prevenci 
a prezentovat náročnou činnost složek integrovaného záchranného systému ad. 
Celá akce je určena dětem a mládeží 
  

Sociální prevence 
a informace pro 
občany 

O/P: MP / PČR, HZS a další 
partneři 

Náklady: 50 000,- Kč  T: IV-X/2018 

 
 

08/18 
Preventivně propagační materiály 

 

Popis projektu: Typ projektu: 

Výroba a tisky preventivně propagačních materiálů pro různé cílové skupiny. 
Využití na akcích pro děti a mládež, veřejnost, skupiny seniorů apod.  
  

Sociální prevence 
a informace pro 
občany 

O/P: MP / občané Náklady: 45 000,- Kč  T: IV-XII/2018 

 
 

 


