
Ukončení činnosti asistentů prevence kriminality 

 

Domnívám se, že touto cestou je vhodné vyrozumět občany města o skutečnosti, že k 31.12.2015  
ukončila u Městské policie Šluknov svou činnost dvojice asistentů prevence kriminality.  

Projekt Asistent prevence kriminality patří do kategorie preventivních projektů, zaměřené na 
předcházení trestné, přestupkové a další společensky nežádoucí činnosti a tvoří základní obsah 
Strategie a Programu prevence kriminality ČR. Asistenti prevence kriminality se aktivně podíleli na 
prevenci kriminality v součinnosti s ostatními subjekty prevence; přispívali k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku obcí a měst; prováděli dohled nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích; 
plnil dlouhodobé a operativní úkoly v oblasti situační prevence ve stanovené lokalitě a vymezeném čase. 

Smyslem projektu Asistent prevence kriminality bylo snížení počtu spáchaných trestných činů, 
přestupků a společensky nežádoucích jednání zejména v sociálně vyloučené lokalitě, zajištění 
vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou 
Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší.  

Tento projekt v roce 2015 byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR, kde jsme v rámci 
dotačního řízení v oblasti prevence kriminalit, získaly finanční dotaci, a to v plné výši 292.000,-Kč 
přičemž povinný spolupodíl obce tvořil 10%.  

Níže uvádíme výčet dalších konkrétních činností, jež APK v období od 01.05.2015 do 31.12.2015 
vykonávali, a to po celém středu města Šluknov. 

 

Po takřka čtyřleté zkušenosti s projektem Asistent prevence kriminality mohu konstatovat, že projekt 
jako takový považuji za více než prospěšný. Z mého pohledu byly cíle projektu, jako je především 
eliminace kriminálně patologických jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů, bezpečně naplněny. 
Jednoznačně jde o nástroj prevence, který mělo a doufám, že v budoucnosti i bude, mít možnost 
Město Šluknov využívat. 

 

Vyskočil Vladimír, vel. MP 

 

Oznámení nebezpečných závad příslušným orgánům 3  
Porušení zákona na ochranu před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

18 

Znečišťování veřejného prostranství 15 
Rušení nočního klidu 9 
Řešení sousedských sporů 14 
Porušení OZV 13 
Součinnost se sociálním odborem    8 
Součinnost s PČR  -    oznámení podezření TČ                         1 
Součinnost s MP      
‐ kontrola heren 10 
‐ odchyt zvířete 4 
‐ dohled při shromáždění občanů                                        5 


