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1. Úvod 

 Koncepce prevence kriminality města Nymburk na léta 2017 – 2020 (dále jen 

„koncepce“) je zpracována v návaznosti na Strategii prevence kriminality v České republice 

na léta 2016 – 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 25. ledna 

2016 č. 66, a Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2014 – 2016. 

 Tento dokument má popsat strategie, které nemají za cíl odhalovat trestnou činnost, 

ale těmto činnostem předcházet. Charakteristickým rysem oblasti prevence kriminality je to, 

že nereaguje tolik na činy, které se staly, ale které by se mohly stát. Prevence kriminality 

zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých 

důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Prevence kriminality se 

snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Předkládaná strategie chce svými dopady 

postihnout především kriminalitu obecnou, která ohrožuje a obtěžuje občany. Nezabývá se 

oblostí kriminality hospodářské ani organizovaným zločinem. Cílem aktivit prevence 

kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin a následků a zvyšování 

pocitu bezpečí občanů. Těžiště práce v oblasti prevence kriminality se odehrává v obcích, na 

základních útvarech a územních odborech Policie ČR a jim odpovídajících úrovních ostatních 

institucí a subjektů veřejné správy (včetně justice). Efektivní strategie prevence kriminality 

vyžaduje základní data, dobrou analytickou činnost a kvalitní plánování, realizaci a 

hodnocení. 
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2. Východiska 

2.1 Bezpečný Nymburk 

 V září 2015 byla vytvořena pracovní skupina pro oblast prevence kriminality s názvem 

„Bezpečný Nymburk“. Tato pracovní skupina výrazně přispěla ke koordinaci aktivit na poli 

prevence kriminality ve městě. V rámci této pracovní skupiny byly stanoveny základní 

parametry spolupráce, především mezi městskou i státní policií (společné hlídky, denní 

výměna informací, společné pravidelné akce, nulová tolerance i k přestupkovému chování, 

kontrola ubytoven, atd.). Dále jsou zapojeni: HZS Středočeského kraje – územní odbor 

Nymburk, členové vedení města, bezpečnostní ředitel Městského úřadu Nymburk a 

koordinátor prevence kriminality Městského úřadu Nymburk. Hlavní prioritou této pracovní 

skupiny je činnost směřující ke snížení kriminality ve městě, zvyšování bezpečnosti občanů a 

komunikace s veřejností (zejména prostřednictvím webu Bezpečný Nymburk). 

http://www.bezpecnynymburk.cz/  

2.2 Východiska koncepce prevence kriminality 

 Koncepce prevence kriminality je navržena na základě: 

 Bezpečnostní analýzy, 

 základních demografických údajů, 

 dat o dalších rizikových faktorech – nezaměstnanost, sociální dávky, sociálně 

vyloučené lokality atd., 

  Institucionální analýzy, 

 analýzy názorů a postojů občanů a místních koordinátorů prevence kriminality, 

 SWOT analýzy, 

 doporučení odborníků, pracovní skupiny Bezpečný Nymburk, pracovní skupiny 

prevence kriminality kraje, koordinátora prevence kriminality, poznatky městské 

policie a Policie ČR, Probační a mediační služby atd., 

 zkušenosti města Nymburk s realizací preventivních aktivit v minulém období, 

 příkladů dobré praxe atd. 

 

 
 

 

http://www.bezpecnynymburk.cz/
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3. Vize 

 Dlouhodobé snižování kriminality a míry závažnosti trestné činnosti 

 Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 Komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik postavený na úzké spolupráci obec, 

kraj, občan, Policie ČR, městská policie, NNO 
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4. Priority města Nymburk v oblasti prevence kriminality na léta 2017 – 

2020 

 Snižování trestné činnosti, především majetkové se zaměřením na krádeže 

 Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů města Nymburk 

 Komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik na území města s cílem provázat dílčí 

aktivity jednotlivých subjektů (město, Policie ČR, městská policie, PMS, NNO atd.) 

podílejících se na realizaci preventivních aktivit 

 Komplexní přístup k bytové politice města, se zaměřením na ubytovny a prostředí, 

kde dochází k izolaci sociálně ohrožených skupin a může se vyskytovat zvýšená 

kriminalita 

 Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi a mladistvými a jejich rodinami, kteří 

jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Zvýšení bezpečnosti ve školách 

 Zvýšení bezpečnosti seniorů 

 Efektivní využívání finančních prostředků z dotačních řízení 

 Prostřednictvím preventivně-informačních činností aktivně zapojit veřejnost a 

komunity do realizace preventivních opatření 

 Zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny uvedené ve strategickém plánu 

prevence kriminality  
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5. Hlavní cílové skupiny 

 Děti a mládež 

 Senioři 

 Rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování jejích členů 

 Oběti trestných činů 

 Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, prvopachatelé) 

 Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 

 Obecní komunity 
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6. Oblasti prevence kriminality 

6.1 Situační prevence 

 Situační prevence je prevence kriminality páchané na veřejných prostranstvích a 

prevence majetkové trestné činnosti. 

  Cílem situační prevence je znesnadnění spáchání trestného činu, zvýšení rizika pro 

pachatele, že bude dopaden a potrestán, a minimalizace zisků z trestné činnosti.  

 Opatření situační prevence jsou využívána především v případech kriminality páchané 

na veřejných prostranstvích (krádeže, loupeže), při páchání majetkové kriminality (vloupání 

do objektů, krádeže aut a věcí z aut) a při vytváření bezpečných zón a bezpečného bydlení.  

 Situační prevence využívá organizační a technická opatření ve variantách: 

 Klasické – zejména využití mechanických zábranných prostředků, zámků, mříží, folií, 

oplocení, trezorů atd. 

 Technické – například označování předmětů, systémy kontroly vstupů a vjezdů do 

objektů, elektrické zabezpečovací systémy, požární signalizace, městské kamerové 

systémy, pulty centralizované ochrany. 

 Fyzické – hlídkující policista, vrátný, ostraha objektu atd. 

 Režimové – stanovení přístupových pravidel k informacím, klíčům a jejich dodržování. 

 K dalším opatřením patří aplikace norem prevence kriminality při výstavbě budov 

(např. osvětlení prostoru, odstranění nepřehledných zákoutí, organizace hlídkové 

činnosti policie, zabezpečení objektů, použití individuálních technických prostředků 

atd.  

6.2 Sociální prevence 

 Sociální prevence je orientována na potenciálního či skutečného pachatele nebo na 

oběť trestných činů. Aktivity sociální prevence jsou zaměřeny na odstranění kriminálně 

rizikového chování v cílových skupinách, případně na změnu kriminálně rizikového chování a 

jednání členů cílových skupin a to prostřednictvím přímé práce s nimi. 

6.3 Informování občanů 

 Informování veřejnosti o stavu, vývoji a typech trestné činnosti v lokalitách, 

nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o způsobech ochrany před ní patří 

mezi důležité nástroje prevence. Cílem preventivních aktivit je zvyšování informovanosti 

obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. 
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7. Bezpečnostní analýza 

 Bezpečnostní analýza obsahuje: 

 Analýzu kriminality – porovnání statistických dat Policie ČR a Městské polici Nymburk 

ve vybraných ukazatelích, především nápadu trestné činnosti a jejich objasněnosti 

 Sociální demografickou analýzu – popis vybraných sociálních jevů, které mají výrazný 

kriminogenní potenciál 

 Institucionální analýzu – popis jednotlivých aktérů na poli prevence kriminality 

7.1 Analýza kriminality 

 V roce 2015 došlo k výraznému poklesu celkového nápadu trestné činnosti a to o 

25.82% oproti roku 2014 a o 33.71% ve srovnání s rokem 2013. Nadále se na celkové 

kriminalitě podílí největší měrou kriminalita majetková, která převládá ve struktuře trestných 

činů (46,5% ze všech případů). 

 Jedná se především o: 

 krádeže jízdních kol, 

 krádeže motorových vozidel 

 vloupání do objektů 
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7.1.1 Vývoj kriminality OOP Nymburk 2012-2015 

 

 Celková kriminalita  
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 Skladba kriminality 
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 Majetková kriminalita 
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 Přestupky 
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 Struktura pachatelů kriminality 
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 Alkohol a toxi řidiči 
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7.1.2 Data o vybraných přestupcích řešených Městskou policií Nymburk 

 

Rok veřejný pořádek občanské soužití majetek alkoholismus a 

toxikomanie 

2012 40 1 133 5 

2013 19 2 73 2 

2014 23 1 84 2 

2015 18 16 58 1 
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7.2 Sociálně demografická analýza 

 Sociálně demografická analýza se zabývá sociálními jevy, které mají výrazně 

kriminogenní charakter. Jde o nezaměstnanost, počet vyplacených sociálních dávek, výskyt 

sociálně vyloučených lokalit včetně ubytoven a non-stop heren.  

 Ukazatel nezaměstnanosti, spolu s počtem vyplacených dávek (hmotné nouze) a 

počet trestných činů společně vytváří ukazatel rizikovosti, který je používán při hodnocení 

žádostí o dotace v rámci programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

7.2.1. Nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost se zpožděním reagovala na růst hospodářství ve všech odvětvích po 

roce 2000 a její výše se výrazně snižovala od roku 2005. 

 Pokles byl velmi dynamický napříč všemi sledovanými skupinami uchazečů o 

zaměstnání (faktor: pohlaví, věk, vzdělání, zdravotní stav, délka evidence). S nástupem krize 

v roce 2008 došlo ke skokovému propadu nabídky volných míst a nárůstu nezaměstnanosti, 

která přes mírné oživení v letech 2011-2012 dosáhla svého maxima v roce 2013, a to 5 538 

uchazečů o zaměstnání. Již v průběhu roku 2014 bylo zaznamenáno oživení v ekonomii, které 

se přelilo do všech odvětví a spolu s dalšími faktory (pokles úrokových měr) vedlo 

k výraznému růstu průmyslu. K 31. 12. 2015 činil celkový počet uchazečů v okresu Nymburk 

4 325.   

 Lokální trh práce se od oživení potýká zejména s nesouladem mezi poptávkou po 

zaměstnancích a jejich nabídkou zejména v oblasti požadovaných dovedností a znalostí 

vyplývající z orientace zaměstnavatelů. Nezaměstnanost má tak strukturální charakter, 

důvody proto jsou následující: 

 Převis poptávky po technických profesích 

 Vzdělanostní struktura uchazečů – k 31. 12. 2014 činil podíl 24% ZŠ, 42% vyučených 

 Dlouhodobá evidence – k 31. 12. 2014 činil podíl nezaměstnaných s délkou evidence 

nad 12 měsíců 46% ze všech klientů úřadu. Tito lidé nepobírají podporu 

v nezaměstnanosti a „propadají“ do sítě nepojistných sociálních dávek, zejména pak 

dávek hmotné nouze 

 Věková struktura – dochází k poklesu nezaměstnanosti u starších osob, průměrný věk 

uchazečů je k 31. 12. 2014 40,4 let a nejvyšší počet uchazečů je ve věku 35-44 let. 

 Nymburk patří v rámci středních Čech mezi města s větší mírou nezaměstnanosti. 

K 31. 12. 2015, kdy nezaměstnanost dosáhla 6,78%, figuroval Nymburk z dvanácti měst ve 

Středočeském kraji na pátém místě. 

Zdroj (Český statistický úřad) 
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Strukturovaný počet uchazečů (od 31. 12. 2008) 

v okrese Nymburk 

Období Celkem 

nezaměstnaných 

Z toho 

mužů 

Z toho 

žen 

Z toho 

OZP 

Z toho 

absolventů 

 10/2016      3 426      1 568      1 858      442      147 

12/2015      4 325      2 042      2 283      586      175 

12/2014      5 029      2 469      2 560      692      203 

12/2013      5 538      2 772      2 766      665      322 

12/2012      4 876      2 446      2 430      606      270 

12/2011      4 910      2 467      2 443      614      248 

12/2010      5 238      2 724      2 514      619      306 

12/2009      4 619      2 359      2 260      564      285 

12/2008      3 412      1 686      1 726      507      174 
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12/2009  
    

  4 619 

  
     

 2 359 / 2 260 

  
    

  564 

  
    

  285 

   

12/2008  
    

  3 412 

  
     

 1 686 / 1 726 

  
    

  507 

 
   

 

Legenda:    Celkem    Muži    Ženy    Zps  
  Absolventi 

  174 

 

 

  

Co se týče nezaměstnanosti občanů města Nymburk, dochází od roku 2012 každý rok 

k mírnému navýšení, tato čísla kumulují k 31. 12. 2015, kdy bylo na Úřadu práce evidováno 

581 uchazečů s trvalým bydlištěm v Nymburce. V průběhu roku 2016 se počet začal mírně 

snižovat. 

 

Počty nezaměstnaných ve městě Nymburk ke konci roku: 

2012 441 

2013 518 

2014 539 

2015 581 
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 V posledních letech se v rámci projektů aktivní politiky zaměstnanosti snaží Úřad 

práce zaměstnávat ohrožené skupiny nezaměstnaných formou Veřejně prospěšných prací či 

Společensky účelných pracovních míst. Tyto projekty tvorby nových, podporovaných 

pracovních míst se zaměřují za těžko zaměstnatelné skupiny, jako jsou mladí nezaměstnaní, 

dlouhodobě nezaměstnaní, lidé zdravotně hendikepovaní či lidé ve věkové skupině 50+. 

Problémem však zůstává, že i tímto sítem propadávají jednotlivci a skupiny, kteří nejsou 

schopni splnit, už tak snížené požadavky na pracovní činnost a tak zůstávají prakticky 

nezaměstnatelní. 

Počet vyplacených sociálních dávek (Pomoc v hmotné nouzi) 
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7.2.2 Ubytovny 

 Velkým problémem z bezpečnostně sociálního hlediska je velké množství ubytoven, 

kde bydlí v nevyhovujících podmínkách mnoho lidí. Tito lidé se sem často přestěhovali 

v rámci „dávkové migrace“. Od ledna 2015 vstoupila v platnost novela Zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, která upravuje (zpřísňuje) podmínky pro vyplácení doplatku na bydlení 

(stavební a hygienické standardy). 

 

Počet klientů dávek „Hmotné nouze“ na ubytovnách v ORP Nymburk 

Ubytovna Počet klientů HN 

Kostomlátecká 199, Drahelice, Nymburk 11 

Dopravní 2098, Nymburk 2 

Bobnická 2447, Nymburk 2 

U hřiště 245, Krchleby 6 

Tovární 340, Třebestovice 6 

Seletice 157 2 

 

 

7.2.3 Sociálně vyloučené lokality 

 Za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu v rámci 

výzkumu „Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“ se považuje taková lokalita, kde dochází 

ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách, které obývají fyzicky či 

symbolicky ohraničený prostor. Na základě této analýzy byla vytvořena nová interaktivní 

mapa sociálně vyloučených lokalit (poslední byla vytvořena v roce 2006). Došlo 

k dvojnásobnému zvýšení počtu vyloučených lokalit v ČR. Nyní má dle Gabalovy mapy ORP 

Nymburk 6 vyloučených lokalit, z toho tři přímo v Nymburce. Následující popis vyloučených 

lokalit čerpá z výše zmíněné analýzy. 

 V Nymburce byly identifikovány tři sociálně vyloučené lokality. Jedná se o bytové 

domy v městské zástavbě, které se nachází v blízkosti velkých ulic spojujících centrum města 

s přilehlými čtvrtěmi. Všechny tři objekty jsou majetkem soukromých vlastníků. Jeden z nich 

funguje v režimu ubytovny. Skladba obyvatel jednotlivých objektů se příliš neliší, ve všech 

třech žijí sociálně slabí a příjemci dávek v hmotné nouzi. Objekty jsou obývány téměř 

výhradně Romy, podle odhadů jejich podíl na celkovém počtu obyvatel činí více než 90%. 
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Děti z lokalit navštěvují základní školy hlavního vzdělávacího proudu dle místa bydliště a také 

základní školu speciální.  

 Další tři sociálně vyloučené lokality byly identifikovány v rámci ORP Nymburk a to 

v obcích Sadská, Rožďalovice a Třebestovice. 

 

7.2.4 Non-stop herny 

 Hazardní průmysl přináší na jedné straně nemalé prostředky do rozpočtu města, ale 

na druhé straně přináší závislost na hazardním hraní (gambling), která nezřídka končí 

sociálním debaklem závislého i jeho rodiny. 

  V listopadu 2016 Zastupitelstvo města Nymburk schválilo vyhlášku, která vykazuje 

herny z centra města a z frekventovaných míst poblíže základních škol atd. Dále upravuje čas 

provozování těchto zařízení, nadále nesmějí být non-stop, ale musí končit ve 24:00 hodin. 

Pro provozovny v inkriminovaných místech, které měli provoz povolen, je termín ukončení 

činnosti v místě 30. 6. 2016. 
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7.3 Institucionální analýza 

 V rámci institucionální analýzy jsou představeni hlavní aktéři na poli prevence 

kriminality. 

 

7.3.1 Městský úřad Nymburk 

 Odbor sociálních věcí – sociální poradenství, pomoc při řešení nepříznivých životních 

situací, sociální práce se seniory, zdravotně postiženými, osobami ohroženými sociálním 

vyloučením, komunitní plánování sociálních služeb, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní 

rodinná péče, kurátoři pro děti, mládež a dospělé, koordinátor prevence kriminality a 

protidrogový koordinátor. Dále pod odbor spadá Klub důchodců a v neposlední řadě také 

jeden krizový byt. 

 Od roku 2015 Městský úřad Nymburk aktivně participuje na činnostech pracovního 

týmu „Bezpečný Nymburk“. 

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=37 

 

7.3.2 Policie ČR 

 Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a 

předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 

vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. 

 V rámci Územního odboru Nymburk probíhá od roku 2015 aktivní participace na 

činnostech pracovního týmu „Bezpečný Nymburk“. 

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-nymburk.aspx  

 

7.3.3 Městská policie Nymburk 

 Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

 podílí se na prevenci kriminality ve městě především u dětí a seniorů, 

 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve 

městě, 

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=37
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-nymburk.aspx
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 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti 

obce, 

 spolupracuje s Policií ČR 

 Od roku 2015 Městská policie Nymburk aktivně participuje na činnostech pracovního 

týmu „Bezpečný Nymburk“. 

http://www.bezpecnynymburk.cz/index.php?sekce=mp&zobraz=mestska-policie  

 

7.3.4 Probační a mediační služba ČR 

 Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky 

prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje 

efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, 

ochranu komunity a prevenci kriminality. 

 Probační a mediační služba představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze 

součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením 

obou se vytváří multidisciplinární profese v systému trestní justice. 

https://www.pmscr.cz/scripts/prodejna.php?id=119 

 

7.3.5 Semiramis z.ú. 

 Centrum primární prevence - Centrum primární prevence Středočeského kraje 

poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné 

poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje 

prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, 

poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet 

problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co 

nejpozdějšího věku. Programy primární prevence probíhají v Nymburce na všech 

základních školách, na základní škole praktické a v nižších ročnících víceletého 

gymnázia. 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Posláním NZDM Nymburk je poskytovat 

ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým 

společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 

předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 

jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

 

http://www.bezpecnynymburk.cz/index.php?sekce=mp&zobraz=mestska-policie
https://www.pmscr.cz/scripts/prodejna.php?id=119
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 Centrum rodinného poradenství - Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu 

jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje 

dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované 

služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění 

problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému 

rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy mechanismů uvnitř rodinného systému, 

obnovující jeho dlouhodobou funkčnost. Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny 

s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (problematické 

vztahy, role, pravidla, zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje, 

kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování apod.). 

 http://www.os-semiramis.cz/  

 

7.3.6 Laxus z.ú.  

 Centrum adiktologických služeb Nymburk - realizace projektu Centra adiktologických 

služeb má charakter víceúčelové lokální agentury. Jejím výrazným specifikem, je 

kumulace obecně oddělovaných typů služeb v malém regionu. Centrum poskytuje 

dva typy sociálních služeb: kontaktní centrum formou ambulantní a terénní (výjezdy 

do regionu Nymburk – Poděbrady, Milovice, Sadská a Lysá nad Labem), primárně 

zaměřené na aktivní uživatele drog a odborné sociální poradenství primárně 

zaměřené na dlouhodobé poradenství pro rodiny a ostatní osoby blízké. 

 http://www.laxus.cz/centra/centrum-adiktologickych-sluzeb-nymburk/ 

 

7.3.7 Respondeo, z. s. 

 Intervenční centrum - Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním ze 

strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází 

převážně na území Středočeského kraje, zejm. v jeho východní a severovýchodní části 

(tj. území okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná 

Hora). 

Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak 

omezena. 

 Centrum pro pomoc obětem - základní sociální a odborné sociální poradenství, 

právní poradenství, psychosociální pomoc, pomoc při sestavování dokumentů, 

návrhů a podání, doprovod na jednání, vyjednávání s dalšími stranami, 

zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče dle potřeby uživatelů služby 

(poradenské, právní, zdravotní nebo psychologické povahy). 

 http://www.opnymburk.cz/  

http://www.os-semiramis.cz/
http://www.laxus.cz/centra/centrum-adiktologickych-sluzeb-nymburk/k-centrum-nymburk/
http://www.laxus.cz/centra/centrum-adiktologickych-sluzeb-nymburk/odborne-socialni-poradenstvi/
http://www.laxus.cz/centra/centrum-adiktologickych-sluzeb-nymburk/
http://www.opnymburk.cz/
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7.3.8. Fokus Mladá Boleslav – středisko Nymburk 

 Komplexní sociální rehabilitace a opětovné začlenění osob s duševním onemocněním do 

života. Služby jsou poskytovány na okrese Nymburk a jsou bezplatné. Cílem těchto služeb je zvýšení 

kvality života klientů, jejich nezávislosti a zároveň snížení potřeby hospitalizace.  

http://www.fokus-mb.cz/  

 

7.3.9 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

 PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a 

adolescentního věku. V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a 

speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, 

školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, 

vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. 

http://www.pppstredoceska.cz/  

 

7.3.10 Dům dětí a mládeže Nymburk 

 Dům dětí a mládeže Nymburk je příspěvková organizace. Zřizovatel je Středočeský 

kraj. Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich 

volném čase. Sedmdesát zájmových útvarů navštěvuje téměř tisíc účastníků v Nymburce, 

v Lysé nad Labem a v Milovicích. Dalších několik tisíc se jich ročně účastní příležitostných 

akcí, výukových programů, spontánních činností, soutěží vyhlašovaných MŠMT a KÚ, 

příměstských a pobytových táborů. 

http://www.ddm-nymburk.cz/  

 

7.3.11 Farní charita Nymburk 

 Farní charita Nymburk provozuje „Denní centrum pro osoby bez přístřeší“, kde se lidé 

bez domova mohou osprchovat, dostanou polévku, případně si můžou zdarma nebo za malý 

poplatek pořídit oblečení v charitním obchůdku. 

http://nymburk.charita.cz/  

 

http://www.fokus-mb.cz/
http://www.pppstredoceska.cz/
http://www.ddm-nymburk.cz/
http://nymburk.charita.cz/
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7.3.12 Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje – detašované 

pracoviště Nymburk 

 Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje  je zařízením 

poskytujícím odborné sociální poradenství. Cílem služeb je podpořit člověka, který se ocitl 

v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl 

běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů. Cílem je posílit člověka natolik, 

aby sociální služby přestal potřebovat anebo, aby je potřeboval jen v nezbytně nutném 

rozsahu. 

http://poradna-rakovnik.cz/index.php?stranka=odborne-poradenstvi-detasovana-

pracoviste-nymburk  

 

 Ostatní sociální a další služby, které se menší měrou podílejí na prevenci kriminality, 

jsou k nalezení v „Katalogu sociálních a návazných služeb“ města Nymburk. 

http://www.mesto-nymburk.cz/komunitni-

planovani/projekt1/soubory/katalog_10_2012.pdf  

 

 Na území města nejsou k dispozici tyto služby a instituce: 

 azylový dům, 

 dům na půl cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poradna-rakovnik.cz/index.php?stranka=odborne-poradenstvi-detasovana-pracoviste-nymburk
http://poradna-rakovnik.cz/index.php?stranka=odborne-poradenstvi-detasovana-pracoviste-nymburk
http://www.mesto-nymburk.cz/komunitni-planovani/projekt1/soubory/katalog_10_2012.pdf
http://www.mesto-nymburk.cz/komunitni-planovani/projekt1/soubory/katalog_10_2012.pdf
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8. Shrnutí bezpečnostních rizik 

 Hlavními bezpečnostními riziky města jsou: 

 zadluženost a nízká finanční gramotnost, 

 nezaměstnanost a minimum pracovních příležitostí pro nekvalifikované občany, 

 demotivující sociální systém 

 dopravní uzel – snadná dostupnost pro kohokoliv 

 bydlení osob v sociálně znevýhodněné situaci 

 ubytovny 

 lidé, kteří nemají pevné vazby ve městě (přistěhovalí za prací, přistěhovalí v rámci 

migrace mezi ubytovnami v regionu atd.) 

 majetková trestná činnost (zejména krádeže jízdních kol) 

 non-stop herny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

9. Personální zajištění 

9.1 Pracovní skupina „Bezpečný Nymburk“ 

 Pracovní skupina prevence kriminality v Nymburce funguje od roku 2015. Záštitu nad 

touto pracovní skupinou má pan starosta PhDr. Pavel Fojtík. Pracovní skupina se schází každý 

měsíc a řeší aktuální i koncepční problémy týkající se prevence kriminality a bezpečnosti ve 

městě. V pracovní skupině jsou zástupci vedení města, koordinátor prevence kriminality, 

bezpečnostní ředitel, zástupci policie ČR, hasičského záchranného sboru a městské policie. 

 

9.1.1 Aktuální členové pracovní skupiny (listopad 2016) 

 starosta města PhDr. Pavel Fojtík 

 místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová 

 bezpečnostní ředitelka Olga Šimáková 

 koordinátor prevence kriminality Bc. Michal Brabec 

 vedoucí územního odboru Policie ČR plk. JUDr. Marek Jirouš 

 vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Nymburk npor. Bc. Martin Král 

  vrchní strážník Městské policie Nymburk Simona Lazarová 

 velitel stanice HZS Nymburk Mjr. Bc. Roman Zima 

 Jedná se o zástupce organizací, které se problematikou bezpečnosti a sociálně 

patologických jevů profesionálně zabývají. Pracovní skupina se zabývá koordinačními, 

konzultativními a iniciativními činnostmi pro oblast prevence kriminality v Nymburce a slouží 

k dosahování co největší efektivity preventivních opatření. 

 

9.1.2 Úkoly pracovní skupiny Bezpečný Nymburk 

 Analyzovat bezpečnostní situaci ve městě, 

 zpracovat strategii prevence kriminality na dobu 4 let a předložit ji ke schválení radě 

města, 

 zpracovávat žádosti o poskytnutí dotace na projekty v oblasti prevence kriminality, 

 sledovat realizaci dílčích projektů programu a vyhodnocovat jejich úspěšnost, 

 zapojování ostatních subjektů, které se mohou podílet na zvýšení bezpečnosti ve 

městě Nymburk. 
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9.2 Koordinátor prevence kriminality 

 Koordinátor prevence kriminality Městského úřadu v Nymburce je kontaktní osobou 

pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policie ČR a pro manažera prevence 

kriminality Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

9.2.1 Náplň práce koordinátora prevence kriminality 

 Metodicky napomáhá subjektům realizujícím preventivní aktivity, 

 koordinuje souběh s ostatními programy na území města, 

 vede agendu prevence kriminality, 

 zodpovídá za vytváření strategie prevence kriminality ve městě a při její realizaci spolupracuje 

se zainteresovaným subjekty, 

 analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a sociálně patologických jevů, 

 spolupracuje na vytváření průzkumu veřejného mínění v oblasti vnímání pocitu bezpečí 

občany. 
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10. Finanční zdroje 

 Financování bezpečnostní politiky města využívá různé zdroje. Mezi hlavní zdroje 

patří: 

 rozpočet města Nymburk, 

 rozpočet Policie ČR, 

 dotační „ Program prevence kriminality na místní úrovni 2017“ Ministerstva vnitra 

České republiky, 

 Evropský sociální fond. 
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11. Hodnocení dopadů 

 Hodnocení dopadů je důležitou součástí realizace všech činností, které jsou součástí 

strategie prevence kriminality města Nymburk. Toto hodnocení se součástí každého dílčího 

projektu, který vychází z „Plánu prevence kriminality“ pro dané časové období. 

 

11.1 Ukazatele dopadů strategie prevence kriminality 

 Nápad trestné činnosti, 

 struktura páchané trestné činnosti, 

 objasněnost trestné činnosti. 
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12. Opatření k naplnění priorit – Akční plán 

 Návrhy opatření vycházejí z priorit v oblasti prevence kriminality, zkušeností 

z předchozích let a z východisek pracovní skupiny „Bezpečný Nymburk“. Kromě 

dlouhodobých opatření se realizují i operativní akce a projekty, které reagují na aktuálně 

vzniklou situaci. 

12.1 Prevence bezpečnostních rizik 

12.1.1 Opatření č. 1 - Vyhodnocení možností čerpání dotací na prevenci kriminality v 

příslušném kalendářním roce 

Stručný popis Na základě bezpečnostní analýzy města, 

zmapování aktuálních kriminogenních 

faktorů, empirických poznatků, příkladů 

dobré praxe atd. bude členy pracovní 

skupiny Bezpečný Nymburk zpracováno, 

v jakých oblastech bude město Nymburk 

žádat o dotace v rámci „Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2017“ 

Ministerstva vnitra České republiky 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty MV ČR, KÚSK, PČR 

Časový horizont 2017 

Výstupy Realizace projektů prevence kriminality 

s cílem zlepšit aktuální bezpečnostní situaci 

ve městě a snížení kriminality 

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 

 

12.1.2 Opatření č. 2 – Pracovní skupina „Bezpečný Nymburk“ 

Stručný popis Pracovní skupina „Bezpečný Nymburk“ je 

tvořena zástupci složek, které nějakým 

způsobem participují na udržení bezpečnosti 

ve městě. Pracovní skupina je tvořena 

zástupci vedení města, koordinátorem 

prevence kriminality, bezpečnostní 

řiditelkou, zástupci MP, PČR a HZS. Pracovní 

skupina se schází jednou měsíčně u starosty 
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města a řeší aktuální bezpečnostní 

problematiku, vyměňuje si informace, 

vyhodnocuje stav, vyvozuje příslušné závěry 

a úkoluje příslušné subjekty 

Odpovídá Starosta města Nymburk 

Spolupracující subjekty PČR, MP, HZS 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Pravidelné schůzky pracovní skupiny 

„Bezpečný Nymburk“, kde se budou 

efektivně řešit aktuální bezpečnostní 

problémy v Nymburce 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

12.1.3 Opatření číslo 3 – Koordinační dohoda 

Stručný popis Koordinační dohoda je dokument, který 

formálně upravuje spolupráci PČR a města 

Nymburk, potažmo Městské policie 

Nymburk. V koordinační dohodě jsou jasně a 

srozumitelně vymezena pravidla spolupráce, 

nastaven přenos informací, rozdělení 

kompetencí atd. Koordinační dohoda je 

podepsána starostou města Nymburk a 

vedoucím územního odboru Nymburk PČR 

Odpovídá Starosta města Nymburk 

Spolupracující subjekty Policie ČR 

Časový horizont 2017 

Výstupy Podepsaná koordinační dohoda mezi 

městem Nymburk a Policií ČR, Územní odbor 

Nymburk 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 
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12.1.4 Opatření č. 4 – Rozšíření městského kamerového systému 

Stručný popis Rozšíření kamerového systému města 

Nymburk tak, aby dostatečně pokrýval místa 

s výskytem zvýšené kriminality a 

bezpečnostních rizik. Konkrétní místa 

rozmístění nových kamer vyhodnotí pracovní 

skupina „Bezpečný Nymburk“ s důrazem na 

názory zástupců MP a PČR 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty MP, PČR 

Časový horizont 2017 - 2018 

Výstupy Efektivně rozšířený kamerový systém města 

Nymburk 

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 

 

12.1.5 Opatření č. 5 Bezpečnost ve školách 

Stručný popis Bezpečnost ve školách je aktuální 

problematika, kterou se zabývá pracovní 

skupina „Bezpečný Nymburk“. Zároveň se 

jedná o velmi citlivou oblast, protože je 

nutné zachovat ochranu soukromí žáků škol. 

Úkolem pracovní skupiny „Bezpečný 

Nymburk“ je provést vyhodnocení stávající 

bezpečnostní situace na všech školách 

v Nymburce a zavést možná opatření 

vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve školách ve 

městě Nymburk 

Odpovídá Starosta města Nymburk 

Spolupracující subjekty PČR 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Zlepšení bezpečnostních podmínek na všech 

školách v Nymburce 

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 
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12.1.6 Opatření č. 6 - Kurz sebeobrany pro ženy  

Stručný popis Město Nymburk v úzké spolupráci s Policií 

ČR plánuje na rok 2017 intenzivní kurz 

sebeobrany pro ženy. Jedná se o jednoduché 

systémy sebeobrany pro ženy 

prostřednictvím pepřových sprejů, které by 

měly ženám, jako ohrožené skupině pomoci 

řešit případné krizové situace a zvýšit jejich 

pocit bezpečí. Kurzy budou dostupné pro 

širokou veřejnost a budou pro občany města 

Nymburk zdarma. Organizaci kurzů zajistí 

město Nymburk, lektora a technické 

zabezpečení pak PČR 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality, Vedoucí 

územního odboru Nymburk PČR 

Spolupracující subjekty Koordinátor prevence kriminality 

Časový horizont 2017 

Výstupy Zorganizování kontinuálního kurzu 

sebeobrany pro ženy 

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 

 

12.1.7 Opatření č. 7 – Zvyšování bezpečnosti seniorů 

Stručný popis Senioři jsou v současnosti velmi ohroženou 

skupinou, zejména co se týče jejich 

zneužívání z důvodu obohacení, ale i jako 

cíle trestné činnosti. Z tohoto důvodu jsou 

naplánovány nejrůznější preventivní aktivity, 

zejména přednášky a workshopy, které 

budou cílové skupině pomáhat bránit se 

případnému zneužití v nejrůznějších 

oblastech běžného života 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty Policie ČR 

Časový horizont 2017 - 2020 
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Výstupy Uskutečňování aktivit vedoucích k zvýšení 

bezpečnosti seniorů (přednášky, kurzy atd.) 

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 

 

12.1.8 Opatření č. 8 – Sociální bydlení 

Stručný popis V rámci omezení izolace sociálně ohrožených 

občanů by město mělo mít zajištěno 

adekvátní sociální bydlení pro osoby 

v nepříznivé životní situaci. Toto bydlení 

snižuje bezpečnostní rizika na základě 

menšího počtu obyvatel žijících na 

ubytovnách, kde jsou výrazné kriminogenní 

faktory. V současné době se připomínkuje 

zákon o sociálním bydlení, který bude zcela 

zásadní pro tuto problematiku a podle 

kterého se město bude řídit při naplňování 

jeho kritérií. Lze využít dotací z evropských 

fondů, které v současnosti vypisují výzvy na 

projekty týkající se sociálního bydlení 

Odpovídá Starosta města Nymburk 

Spolupracující subjekty NNO 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Vybudování adekvátního sociálního bydlení 

pro občany města Nymburk 

Zdroje financování Dotace MPSV, dotace MMR, rozpočet města 

Nymburk 

 

12.2 Prevence sociálně patologických jevů 

12.2.1 Opatření č. 9 – Preventivní programy pro žáky základních škol 

Stručný popis Primární prevence je velmi zásadní částí 

prevence kriminality. Z tohoto důvodu 

město Nymburk dlouhodobě finančně 

podporuje a bude podporovat „Programy 
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primární prevence“, které v Nymburských 

základních školách provozuje NNO 

Semiramis. Tyto programy jsou jednotlivými 

školami přijímány jako velmi potřebné a 

přínosné, do budoucna je možné rozšíření na 

širší věkové spektrum žáků 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty Semiramis z.ú. 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Uskutečněné programy primární prevence 

na všech základních školách v Nymburce 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

12.2.2 Opatření č. 10 – Preventivní aktivity Městské policie Nymburk 

Stručný popis Při své činnosti klade Městská policie 

Nymburk velký důraz na prevenci 

kriminality. V rozpočtu městské policie jsou 

vyčleněny finanční prostředky na realizaci 

projektů. Městská policie má v současné 

době tři základní projekty, které bude 

pravidelně realizovat: 

Patnáct + s přehledem 

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu 

mladistvých (15 let) a počátek jejich trestní 

odpovědnosti. Strážníci navštěvují deváté 

ročníky všech nymburských základních škol a 

kvarty gymnázia. Projekt se skládá ze 

seznámení žáků se základními právními 

normami, diskuse se strážníky a závěrečného 

písemného testu 

Příměstský tábor 

Městská policie pořádá každoročně 

„Příměstský tábor pro děti  ze sociálně 

slabých rodin“. Děti jsou do projektu 
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vybrány odborem sociálních věcí Městského 

úřadu v Nymburce.  V rámci týdenního 

tábora strážníci s dětmi sportují a organizují 

různé výlety 

Letní tábor pro dětský domov 

Každoročně pořádá městská policie letní 

týdenní pobytový tábor pro nymburský 

dětský domov.  Cílem projektu je dopřát 

dětem ze znevýhodněného prostření týden 

v přírodě plný sportu, zábavy a 

dobrodružství.  Strážníci zajišťují pro děti 

ubytování, stravu, dopravu a celotýdenní 

program 

Odpovídá Vrchní strážník MP 

Spolupracující subjekty Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk, 

základní školy v Nymburce, Gymnázium 

Bohumila Hrabala, Dětský domov Nymburk 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Preventivní aktivity uskutečněné ve 

spolupráci s výše jmenovanými subjekty 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

12.2.3 Opatření č. 11 – Omezení hazardu ve městě 

Stručný popis V rámci bezpečnosti přistoupilo vedení 

města k radikálnímu omezení heren ve 

městě. Dle vyhlášky schválené 

zastupitelstvem bude od 1. 7. 2016 zakázáno 

provozování heren v centru města a 

v místech poblíž základních škol, místa jsou 

ve vyhlášce přesně vymezena. Dále je 

provozování těchto podniků časově 

omezeno a otevírací doba smí být pouze 

v době od 10:00 do 24:00 hodin. V plánu 

jsou další omezení, která by měla vést ke 

zvýšení bezpečnosti ve městě Nymburk 
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Odpovídá Starosta města 

Spolupracující subjekty MP, PČR 

Časový horizont 2017 

Výstupy Výrazné omezení počtu heren v Nymburce 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

 

12.3 Komunikace s občany města 

12.3.1 Opatření č. 12 – Aktualizování a zkvalitňování webu bezpečný Nymburk 

Stručný popis V rámci zvýšení dostupnosti informací pro 

občany města Nymburk funguje web 

„Bezpečný Nymburk“. Tento web je 

bezprostředně napojen na pracovní skupinu 

„Bezpečný Nymburk a slouží 

k informovanosti občanů v široké škále 

událostí dějících se ve městě, které se 

nějakým způsobem týkají bezpečnosti. 

Objevují se zde aktuální informace o 

kriminalitě, dopravě ve městě, krizových 

událostech, sociální problematice atd. Web 

je pravidelně aktualizován a snaží se přinášet 

aktuální informace v co nejkratším časovém 

horizontu. Informace jsou na základě 

zúčastněných subjektů a o finální podobu 

zveřejněných příspěvků se stará tiskový 

mluvčí města Nymburk. Nově funguje i 

facebooková stránka „Bezpečný Nymburk, 

která přináší velmi rychle dostupné aktuální 

informace 

Odpovídá Starosta města, pracovní skupina Bezpečný 

Nymburk, tiskový mluvčí 

Spolupracující subjekty PČR, MP, HZS 

Časový horizont 2017 - 2020 
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Výstupy Pravidelná aktualizace webu „Bezpečný 

Nymburk“ dle současného dění ve městě 

(včetně facebookové stránky „Bezpečný 

Nymburk“ 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

 

12.3.2 Opatření č. 13 – Informování občanů skrze Nymburský zpravodaj 

Stručný popis Jednou měsíčně vydává radnice města 

informační měsíčník s názvem „Nymburský 

zpravodaj“, který je zdarma k dispozici 

občanům města na předem určených 

místech. V tomto periodiku budou 

uveřejňovány nejdůležitější informace 

týkající se bezpečnosti ve městě a to 

zejména pro občany, kteří nemají internet 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality, tiskový 

mluvčí 

Spolupracující subjekty PČR, MP, HZS 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Pravidelné informování občanů o 

bezpečnostní situaci ve městě skrze 

Nymburský zpravodaj 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

12.3.3 Opatření č. 14 – Informování občanů skrze zprávy Sms InfoKanál 

Stručný popis Město Nymburk nabízí svým občanům 

jednoduchý a pohodlný způsob získávání 

důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze 

zajistit dostatečnou informovanost byl zahájen 

provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje 

zasílání důležitých informací nejen o 

bezpečnostní situaci ve městě na zaregistrovaná 

čísla mobilních telefonů v krátkých textových 
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zprávách (SMS) 

Odpovídá Starosta města 

Spolupracující subjekty HZS, MP, PČR 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Pravidelné podávání informací o aktuálních 

mimořádných událostech registrovaným 

občanům prostřednictvím sms zpráv 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

12.3.4 Opatření č. 15 – Výzkum veřejného mínění v oblasti bezpečnosti města 

Stručný popis Z důvodu získání relevantních informací a 

kvalitní zpětné vazby od občanů města 

Nymburk bude v následujících časových 

úsecích proveden dotazníkový průzkum mezi 

občany, který by měl odhalit náhled 

veřejnosti na bezpečnostní situaci ve městě 

Nymburk. Výsledky budou vyhodnoceny a 

pracovní skupinou „Bezpečný Nymburk 

z nich budou vyvozeny potřebné závěry a 

opatření 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty MP, PČR, HZS 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy Zpracované výstupy z dotazníkového šetření 

týkajícího se bezpečnosti ve městě mezi 

občany různých věkových skupin 

Zdroje financování Rozpočet města Nymburk 

 

 

12.3.5 Opatření č. 16 – Preventivní kampaně na aktuální témata 

Stručný popis V plánu na nadcházející časové období je 

pořádání přednášek a kampaní na aktuální 
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témata, které se budou průběžně realizovat. 

Účelem je flexibilně a operativně reagovat 

na aktuální problémy, které se týkají 

bezpečnostní situace ve městě Nymburk 

Odpovídá Koordinátor prevence kriminality 

Spolupracující subjekty PČR, MP, HZS, NNO 

Časový horizont 2017 - 2020 

Výstupy  

Zdroje financování Dotace MV ČR, rozpočet města Nymburk 
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