
 
 

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY 

MĚSTA NOVÝ JIČÍN 

NA LÉTA 2016 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový Jičín 4. února 2016



2 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2016 - 2020 

Zpracovali:   

Mgr. Jiří Klein – manažer prevence kriminality, ředitel Městské policie Nový Jičín 

Mgr. Ilona Majorošová – tisková mluvčí-preventista Městské policie Nový Jičín 

kolektiv členů Komise prevence kriminality města Nový Jičín 

pracovníci Městského úřadu Nový Jičín 

 

 

Prameny:       

Profil města Nový Jičín (odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín) 

  

Zprávy o činnosti Městské policie Nový Jičín (Ing. René Škoda, Mgr. Jiří Klein) 

  

Analýzy kriminality za obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín (npor. Bc. Tomáš Dohnal) 

 

Zpráva o činnosti MěÚ Nový Jičín (odbor správních činností) 

 

Zpráva o činnost PMS (Mgr. Luboš Šťastný) 

 

Český statistický úřad – statistické údaje na www.czso.cz 

  

Zpráva o sociální situaci na území města (odbor sociálních věcí) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2016 - 2020 

 

Obsah: str. 

1. Úvod 5 

2. Plnění úkolů z Koncepce prevence kriminality Nového Jičína na léta 2012 – 2015 6 

2.1. SWOT analýza 7 

2.2. Plnění cílů 7 

3. Personální zajištění prevence kriminality 7 

4. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2016 - 2020 9 

4.1. Východiska koncepce na léta 2016 - 2020 9 

4.2. Stanovení priorit koncepce 9 

4.3. SWOT analýza 9 

4.4. Cílové skupiny 10 

4.5. Plánované aktivity 10 

5. Bezpečnostní analýza 13 

5.1. Vývoj kriminality a přestupků v působnosti Policie České republiky 13 

5.2. Vývoj oznámení a přestupků v působnosti Městské policie Nový Jičín 14 

5.3. Řešené přestupky v působnosti MěÚ – odbor správních činností 16 

5.4. Spolupráce s Policií ČR, Městským úřadem v NJ a ostatními organizacemi 16 

5.5. Kamerový systém (MKDS) 16 

5.6. Kriminalita dětí a mládeže 17 

5.7. Osoby propuštěné z výkonu trestu, výkonu vazby, výchovných ústavů a dětských 

domovů ve správním území odboru sociálních věcí 

18 

6. Sociálně demografická část 19 

6.1. Základní charakteristika města 19 

6.2. Demografická charakteristika města 19 

6.3. Nezaměstnanost 19 

6.4. Sociálně a kulturně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, sociálně vyloučené lokality 20 

6.5. Komunitní plánování 20 

7. Institucionální zajištění 20 

7.1. Město Nový Jičín 20 

7.1.1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí 20 

7.1.2. Komise prevence kriminality 21 

7.1.3. Systém SVI  Nový Jičín 21 

7.2. Policie České republiky 21 

7.3. Městská policie 22 

7.4. Výchovný ústav 23 

7.5. Probační a mediační služba 23 

7.6. Sociální zařízení spolupracující v oblasti sociální prevence 24 

7.6.1. Občanská poradna CZP MSK 24 

7.7. Občanská sdružení a další organizace 24 

7.8. Školská, sportovní a kulturní zařízení v Novém Jičíně 25 

7.8.1. Školská zařízení 25 

7.8.2. Kulturní a společenská zařízení 25 

7.8.3. Sportovní zařízení 25 

8. Dosavadní projekty prevence kriminality 27 

9. Závěr 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2016 - 2020 

Seznam použitých zkratek: 
 

CZP MSK – Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 

ČR – Česká republika 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky           

MSK – Moravskoslezský kraj 

MV - Ministerstvo vnitra ČR 

SWOT – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 

SPOD – sociálně právní ochrana dětí a mládeže 

SVI – systém včasné intervence 

PČR – Policie České republiky 

MPNJ – Městská policie Nový Jičín 

MěÚ - městský úřad  

PMS – probační a mediační služba 

RM – rada města 

ZM – zastupitelstvo města 

NNO – nestátní nezisková organizace 

MŠ – mateřská škola 

ZŠ – základní škola 

DPS – dům s pečovatelskou službou 

EU – Evropská unie 

OSV – odbor sociálních věcí 

KPK – komise prevence kriminality 

PIS – preventivně informační skupina 

MŠMTV – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

KP – komunitní plánování 
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1. Úvod 

 
Vláda České republiky schválila Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 

až 2020. Tento koncepční materiál plní cíle stanovené v Programovém prohlášení vlády 

a chce svými dopady postihnout především kriminalitu obecnou – ohrožující a obtěžující 

občany. Ze stanovených principů je jasně patrno, že účinná prevence kriminality podporuje 

udržitelný rozvoj, má za cíl snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů, zlepšení 

podmínek pro podnikání a zaměstnanost a podporuje sociální začleňování okrajových skupin. 

Z pozice působnosti je systém prevence rozdělen na republikovou, krajskou a městskou 

úroveň. Města činnost v oblasti prevence uskutečňují v samostatné působnosti a jejich 

projekty jsou zaměřené na řešení místních problémů. Nastavení koncepce kriminality města 

má odpovídat jedinečné situaci v dané lokalitě, zároveň by měl respektovat priority a cíle 

schválené vládou. 

Prevence se uskutečňuje na několika úrovních, proto hovoříme o prevenci primární (aktivity 

zaměřené na celou populaci a na možné příčiny kriminálního jednání), sekundární (se 

zaměřením na rizikové skupiny a jedince, jako potencionální oběti a pachatele) a terciární 

(zaměřené na sociálně patologické jevy, kriminálně narušené jedince a rizikové sociální 

prostředí). 

Město Nový Jičín se jako jedno z prvních měst zapojilo do prvních dotačních programů 

s tímto zaměřením již v roce 1996 a jeho aktivity v této oblasti trvají dodnes. Koncepce 

prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2013 - 2015 (dále jen Koncepce) byla 

schválena usnesením 51. RM č. 1023/51/2013  dne 6. 2. 2013. 

Národní strategie prevence kriminality vytyčuje v rámci svých cílů pro obecní úroveň aktivity 

s cílem snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin, zvýšení bezpečnosti na 

veřejných prostranstvích, oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu 

delikventního jednání, vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání 

a poskytování informací mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality, které v rámci 

své koncepce město Nový Jičín akceptuje. 

Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín vychází ze Strategie prevence kriminality 

v České republice na léta 2016 až 2020 a Koncepce prevence kriminality MSK na období 

2012 – 2016.  Při přípravě koncepce bylo využito předchozích zkušeností, příkladů dobré 

praxe a výstupů z příslušné pracovní skupiny komunitního plánování města Nový Jičín. Na 

základě této koncepce je město Nový Jičín připraveno využít aktuálních výzev Programu 

prevence kriminality MVČR. 

Neméně důležitým faktorem je nastavení ročního dotačního řízení z rozpočtu města pro 

organizace poskytující sociální služby. Město přímo finančně podporuje i zařízení zabývající 

se aktivitami v rámci prevence kriminality (nízkoprahové zařízení BUNKR, Renarkon – 

terénní program, Renarkon – poradenské centrum, Občanská poradna Centra pro zdravotně 

postižené MSK) a dále organizace, které se svou činností podílí na prevenci kriminality 

okrajově, zprostředkovaně přes překrývající se sociální problémy cílové skupiny. 

Oblast prevence kriminality je součástí rozpočtu města Nový Jičín. Každoročně je v rozpočtu 

vyčleněna částka na prevenci kriminality. 
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2. Plnění úkolů vyplývajících z koncepce prevence kriminality města     

Nový Jičín na období 2012 - 2015 

 
2.1. SWOT analýza 

 

Silné stránky 

 vzájemná spolupráce Policie ČR a 

městské policie při společných 

akcích a aktivitách 

 realizace besed s mládeží ze strany  

Policie ČR a městské policie 

 základní síť dětských hřišť a 

prostorů pro volnočasové aktivity 

na území města Nový Jičín 

- projekty městské policie zaměřené 

na široké spektrum obyvatel 

s  finanční podporou města 

- existence občanské poradny ve 

městě a její nezastupitelná úloha při 

řešení problémů klientů, zejména 

dluhového poradenství  

- existence týmu pro mládež v rámci 

systému včasné intervence 

- existence obecně závazné vyhlášky  

o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejném prostranství  

- vznik volnočasového centra pro 

děti ze sociálně méně podnětného 

prostředí – nízkoprahového zařízení 

Bunkr 

- otevření poradenského místa o.p.s. 

Renarkon, nejen pro občany závislé 

na návykových látkách  

- obnovení spolupráce s pracovníky 

OSV – OSPOD (poradenství) 

        (zastup 

Slabé stránky 

 nárůst majetkové kriminality pod vlivem 

návykových látek  

 nízká finanční gramotnost a stoupající 

zadlužování domácností  

 

 

 

Příležitosti 

 rozšíření dětských hřišť a prostorů 

pro volnočasové aktivity 

v potřebných lokalitách  (např. ul. 

Suvorovova …) 

 rozšíření sociální práce s ohroženou 

mládeží ve spolupráci 

s Výchovným ústavem NJ 

 možná vzájemná koordinace 

jednotlivých komisí a „orgánů“ 

(SVI, PR, SPO), spolupráce se 

školstvím – možné sloučení týmu 

pro mládež s komisí prevence 

Ohrožení 

 existence drogových závislostí, 

alkoholismu a gamblerství 

 domácí násilí  

 meziročně až trojnásobný nárůst 

výtržnictví a poškozování cizí věci 

(restaurace…)  

 nebezpečí vyplývající z počítačové 

kriminality a sociálních sítí -  internetová 

kriminalita 

 bezdomovectví  

 existence sociálně vyloučené lokality - 

Suvorovova 120 – 122  
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kriminality 

 zajištění možnosti výkonu trestu 

obecně prospěšných prací ve městě 

 

 

 sekundární ohrožení rodin související  

s jejich zvyšujícím se zadlužením 

 změna zákona o hmotné nouzi a zákona o 

státní sociální podpoře (příspěvek a 

doplatek na bydlení byl zkrácen na dobu 

pobírání 84 měsíců v průběhu 10 let, pak 

riziko bezdomovectví) 

 přítomnost pracovně nezařaditelných a 

osobnostně problematických jedinců ve 

výchovném ústavu 

 
 

2.2. Plnění cílů 

Cíl 1: Zvýšení informovanosti veřejnosti a odborníků včetně aktivního zapojení 

veřejnosti zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel - ženy, senioři atd.  

 Opatření: 1.1. zvyšování finanční gramotnosti  - zaměřené na cílové skupiny – 

ohrožená mládež a odborníci – průběžně probíhá poradenská činnost pro laickou 

i odbornou veřejnost. 

 Opatření: 1.2. podpora činnosti občanské poradny a nízkoprahového zařízení Bunkr – 

zařízení jsou plně funkční, plní svou funkci a jsou podporovány z rozpočtu města. 

 Opatření: 1.3. sebevědomý senior – projekt byl realizován a pokračuje se v aktivitách, 

které byly vyhodnoceny jako přínosné.  

 Opatření: 1.4. bezpečí žen a seniorů – realizované kurzy sebeobrany pro ženy 

a seniory. V kurzech se pokračuje i následujícím období. 

Cíl 2: Programy podporující preventivní aktivity zaměřené na neorganizované 

a ohrožené děti a mládež a děti a mládež ze znevýhodněného prostředí 

 Opatření 2.1. zabezpečení trávení volného času chlapců z výchovného ústavu pro 

mládež – cíl nenaplněn z důvodu nenavázání efektivní komunikace s VÚ. 

 Opatření 2.2. přímá práce s dětmi a mládeží zaměřená na mládež ohroženou, 

s výchovnými problémy, poruchami chování atd. – realizace tábora pro tuto skupinu 

dětí a mládeže. 

 Opatření 2.3. dům na půl cesty pro osoby, které se vracejí z ústavní výchovy nebo                            

z výkonu trestu odnětí svobody – částečně splněno. Nelze naplnit kapacitu v Novém 

Jičíně, využíváme kapacit Domu na půl cesty Pod Křídly ve Valašském Meziříčí 

a díky nové směrnici 8/2015 o hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín, je 

možné využít přidělení bytu pro tuto cílovou skupinu. 

3. Personální zajištění prevence kriminality 

Manažerem prevence kriminality byla do 31.12.2015 pracovnice Odboru sociálních věcí a od 

1. 1. 2016 je jím ředitel MPNJ. Komise pro prevenci kriminality byla zřízena 15.1.2008 

(schváleno usnesením RM č. 2450/19/2008), jako poradní orgán rady města.  

Složení komise: manažer prevence kriminality, vedoucí Obvodního oddělení PČR Nový Jičín, 

tisková mluvčí-preventista MPNJ, vedoucí PMS Nový Jičín, zástupce STP (skupina tisku 

a prevence) PČR, metodický místostarosta města Nový Jičín (v současné době starosta 

města), vedoucí OSPOD, vedoucí OSV MěÚ Nový Jičín a zástupci politických stran 

zastoupených v Zastupitelstvu města Nový Jičín. 

Komise se schází podle potřeby. Vzhledem ke složení komise se jedná o odbornou skupinu, 

ve které se projednávají, kromě programů prevence kriminality na jednotlivé roky, důležité 
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otázky z oblasti kriminality, které aktuálně řeší město. Komise reaguje na vývoj kriminality 

a bezpečnosti ve městě na základě ročních zpráv i operativních informací členů. 

Komise je personálně propojena s dalšími odbornými pracovními skupinami v rámci města, 

kde dochází k využití jejich poznatků a podnětů (Tým pro mládež, KP – sekce sociálně 

vyloučených, sociální komise RM, komise SPOD). Tímto je zabezpečena provázanost 

a propojenost na další strategické materiály a procesy v rámci města. 

Spolupráce se zainteresovanými subjekty  

S Policií ČR - přímá spolupráce v pracovních skupinách; spolupráce při hodnocení 

bezpečnostní situace, náměty řešení bezpečnostních problémů, spolupráce s analytiky při 

výběru rizikových a trestnou činností zatížených lokalit, spolupráce při realizaci preventivních 

opatření či projektů. Městská policie a Policie ČR spolupracují při hodnocení bezpečnostní 

situace ve městě, spolu vytipovávají místa, kde je nutné zvýšit pochůzkovou činnost, přemístit 

mobilní kamerový systém, účastní se společných akcí (kontroly restauračních zařízení, 

dopravně bezpečnostní akce, dopravní soutěže dětí, besedy se seniory atd.). Policie ČR se 

aktivně účastní jednání komise pro prevenci kriminality. Vzájemná spolupráce je hodnocena 

jako velmi dobrá. 

Spolupráce s odbory města a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi 

Při realizaci jednotlivých projektů spolupracují odbory města, kterým daná problematika 

spadá do kompetence. 

Spolupráce v rámci kraje a spolupráce s obcemi  

Manažer prevence kriminality kraje průběžně informuje o důležitých záležitostech v oblasti 

prevence kriminality na jednáních organizovaných krajským manažerem prevence 

kriminality. 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) 

Zřízením Občanské poradny ve městě byla zahájena spolupráce s CZP MSK, o.s. Činnost 

občanské poradny je prezentována na jednáních komise pro prevenci kriminality. 

Významným subjektem působícím na území města Nový Jičín je Renarkon, o.p.s., který zde 

realizuje terénní program. Za podpory města byla nově otevřena poradenská místnost 

Renarkonu na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín, která poskytuje bezplatné poradenství v oblasti 

drogové závislosti. 

Formy a hodnocení komunikace mezi zainteresovanými subjekty a veřejností v oblasti 

prevence kriminality 

Manažer prevence kriminality připravuje podklady pro jednání komise pro prevenci 

kriminality. Komise je průběžně informována o dění v oblasti prevence kriminality ze strany 

města na jejich jednáních i průběžným zasíláním e-mailů členům komise. Manažer prevence 

kriminality bývá přizván i na jednání Týmu pro mládež (pracovní skupiny působící v rámci 

SVI). Tím je zabezpečena koordinace jednotlivých aktivit pracovních skupin a komisí. 

Činnost městské policie, tedy práce na úseku prevence kriminality, je prezentována v médiích 

prostřednictvím tiskové mluvčí - preventistky MPNJ. K prezentaci je využíván měsíčník 

města Nový Jičín Novojičínský zpravodaj, dále webové stránky města a sociální sítě. 

V případě konání zajímavých akcí jsou přizváni zástupci televize. Koncepce prevence 

kriminality je zveřejněna na webových stránkách města. 
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4. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2016 – 2020 

4.1.  Východiska koncepce na léta 2016 - 2020 

Při tvorbě koncepce prevence kriminality v Novém Jičíně na období 2016 – 2020 se vychází 

z těchto strategických materiálů a dokumentů mající přímou souvislost s řešenou oblastí: 

 Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2012 – 2015, 

 Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2020, 

 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje 2012 – 2016, 

 Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín 2016 – 2019, 

 Analýzy kriminality provedené Obvodním oddělením PČR Nový Jičín a MPNJ. Důležité 

jsou zde i vlastní zkušenosti zástupců těchto institucí - znalost prostředí, lokalit 

a pachatelů, možnost určit problémové lokality, typy pachatelů a případné důvody páchání 

trestné činnosti. 

 Sociálně demografické a institucionální analýzy vytvořené pro účely komunitního 

plánování. 

 Výstupů z jednání týmu pro mládež (v rámci SVI). 

 Dosavadních zkušeností města s realizací preventivních aktivit v rámci programů prevence 

kriminality. 

4.2.  Stanovení priorit nové koncepce 

Komise pro prevenci kriminality vytvořila za účelem zjištění problémových oblastí SWOT 

analýzu odrážející skutečnosti roku 2015. 

Hlavním cílem nové koncepce kriminality je snižování míry kriminality na území města 

a zvyšování pocitu bezpečí a komfortu života obyvatel města realizací již probíhajících aktivit 

i prostřednictvím nových sociálních, situačních či informačních projektů zaměřených 

především na preventivní působení v oblasti primární a sekundární prevence. 

 

4.3. SWOT analýza prevence kriminality – 2015 

Silné stránky 

 vzájemná spolupráce Policie ČR a 

městské policie při společných 

aktivitách a zapojení veřejnosti do 

bezpečnostní problematiky 

 zaměření projektů na ženy a 

seniory 

 funkční občanská poradna 

 základní síť dětských hřišť a 

prostorů pro volnočasové aktivity 

na území města Nový Jičín 

 projekty městské policie zaměřené 

na široké spektrum obyvatel 

s  finanční podporou města 

 existence obecně závazné vyhlášky 

o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejném prostranství  

 činnost volnočasového centra pro 

děti ze sociálně méně podnětného 

prostředí – nízkoprahového zařízení 

Bunkr 

Slabé stránky 

 nízká finanční gramotnost a stoupající 

zadlužování domácností 

 zvyšující se počet trestných činů ve 

spojitosti s drogami a jejich snadnou 

dostupností 

 zvýšený počet „pouliční“ kriminality 

(vloupání do vozidel, poškozování cizí 

věci a výtržnictví) 

 zvýšené množství obětí na straně žen 

a seniorů nad 60 let 
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 činnost poradenského místa o.p.s. 

Renarkon, nejen pro občany závislé 

na návykových látkách  

 spolupráce OSV a MPNJ 

 zahájení činnosti Střediska 

výchovné péče Nový Jičín 

        (zastup 

Příležitosti 

 vytvoření „bezpečných“ prostor pro 

rodiny s dětmi (vybraná dětská 

hřiště a sportoviště) 

 tvorba map kriminality a jejich 

zveřejňování 

 zajištění možnosti výkonu trestu 

obecně prospěšných prací ve městě 

 preventivní projekty směřující 

k rodičům dětí MŠ a ZŠ ve vztahu 

k drogové závislosti 

 

 

Ohrožení 

 existence drogových závislostí, 

alkoholismu, gamblerství, řízení pod 

vlivem drog a alkoholu 

 domácí násilí  

 nebezpečí vyplývající z počítačové 

kriminality a sociálních sítí -  internetová 

kriminalita 

 bezdomovectví 

 ubytování zahraničních dělníků 

nadnárodních firem v ubytovacích 

zařízeních a jejich případná následná 

kriminalita 

 sekundární ohrožení rodin související  

s jejich zvyšujícím se zadlužením 

 
4.4.  Cílové skupiny 

Na základě výsledků SWOT analýzy, údajů poskytnutých  Policií ČR, MPNJ a dalších 

spolupracujících subjektů, byly definovány cílové skupiny, ke kterým budou směřovat 

opaření vymezená v rámci nové koncepce: 

 veřejnost – obyvatelé s cíleným zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel – ženy a seniory, 

včetně odborné veřejnosti působící v oblasti prevence, 

 rizikové skupiny i jednotlivci – osoby ohrožené sociálním vyloučením (děti a mládež ze 

společensky znevýhodněného prostředí, dysfunkční rodiny, děti s nařízenou ústavní 

výchovou, zadlužené domácnosti). 

4.5.  Plánované aktivity 

Mezi předpokládané cíle koncepce především řadíme: 

 realizace kvalitních preventivních programů a projektů pro rizikové skupiny, 

 zvýšení informovanosti rizikových skupin i odborné veřejnosti o preventivních projektech, 

možnostech ochrany před trestnými činy, 

 spolupráce zainteresovaných subjektů, podpora sociálních služeb působících v oblasti 

prevence kriminality, 

 snížení kriminality a posílení pocitu bezpečí občanů instalací technických či situačních 

opatření (např. kamerové systému, forenzní značení jízdních kol apod.). 

Cíl 1: Zvýšení informovanosti a připravenost veřejnosti a odborníků včetně aktivního 

zapojení veřejnosti do opatření směřujících ke snížení rizika 

 Opatření: 1.1. zvyšování finanční gramotnosti  - zaměřené na cílové skupiny – ohrožená 

mládež, senioři a odborníci (poradenská činnost) 

 Opatření: 1.2. bezpečí žen a seniorů (kurzy sebeobrany, přednášky, besedy) 
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Cíl 2: Aktivity podporující prevenci zaměřenou na snižování trestné činnosti 

v souvislosti s užíváním drog 

 Opatření 2.1. vytvoření příručky pro pedagogy a rodiče s cílem informovat o stavu drogové 

problematiky a s možnostmi, které mohou využít v případě ohrožení v souvislosti 

s drogovou problematikou. 

 Opatření 2.2. instalace kamerového systému ke snímání veřejných prostranství s vysokým 

rizikem pohybu uživatelů drog. 

Cíl 3: Opatření zaměřené na snižování „pouliční“ kriminality 

 Opatření 3.1. instalace mobilního kamerového systému ke snímání veřejných prostranství 

s rizikem výskytu tohoto druhu kriminality. 

Cíl 1. 

Zvýšení informovanosti a aktivní zapojení veřejnosti a odborníků – aktivity zaměřené 

na ohrožené skupiny obyvatel 

 

Opatření 1.1. Zvyšování finanční gramotnosti  

Charakteristika:  

 

Zadlužování domácností a s tím související problémy 

se spirálou dluhů a neschopnosti plnit závazky. 

Opatření/aktivita:  1. Přednášky   

2. Informační letáky či brožury  

3. Další aktivity (např. viz příklady dobré praxe) 

Termín realizace: 2016 → 

Realizátor: Město Nový Jičín, další subjekty 

Spolupracující subjekty: Občanská poradna 

Předpokládaná výše finančních 

prostředků: 

Zatím nevyčísleno 

Další zdroje financování: Město Nový Jičín, MVČR 

Předpokládané dopady: Zvýšení povědomí občanů o finanční gramotnosti, 

snaha o snížení zadlužování občanů, předcházení 

patologických jevů spojených se zadlužováním 

(gamblerství, nelegální činnost, alkoholismus) 

Ukazatele plnění: - Počet přednášek 

- Počet proškolených osob 

- Počet letáčků 

 

Opatření 1.2. Bezpečí žen a seniorů 

Charakteristika:  

 

Zvýšení povědomí těchto rizikových skupin 

o možnostech ochrany proti kriminalitě na nich 

páchané a praktický nácvik sebeobrany. 

Opatření/aktivita:  1. Besedy a setkání s rizikovými skupinami 

2. Pořádání kurzů sebeobrany (ženy, senioři) 

3. Montáž bezpečnostních řetízků na dveře 

Termín realizace: 2016 → 

Realizátor: Město Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín 

Spolupracující subjekty: SVČ Fokus 

Předpokládaná výše finančních 

prostředků: 

Zatím nevyčísleno 

Další zdroje financování: Město Nový Jičín, dotace, granty 

Předpokládané dopady: Snížení počtu obětí ve skupině ženy a senioři. 



12 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2016 - 2020 

Cíl 2: 

Aktivity podporující prevenci zaměřenou na snižování trestné činnosti v souvislosti 

s užíváním drog 

 

Opatření 2.1. Vytvoření příručky pro pedagogy a rodiče 

Charakteristika:  

 

Vytvoření příručky pro pedagogy a rodiče s cílem 

informovat o stavu drogové problematiky na 

Novojičínsku a nabídnout možnosti, které mohou 

využít v případě podezření na užívání drog. 

Opatření/aktivita:  1. Zpracování informací do tištěného materiálu 

2. Distribuce 

Termín realizace: 2016 → 

Realizátor: Městská policie Nový Jičín 

Spolupracující subjekty: Policie ČR, Město Nový Jičín, Renarkon, neziskové 

organizace, školy, psychologická poradna 

Předpokládaná výše finančních 

prostředků: 

Zatím nevyčísleno 

Další zdroje financování: Město Nový Jičín, spolupracující subjekty 

Předpokládané dopady: Stabilizace nebo snižování množství nových uživatelů 

drog. Včasná registrace a případná intervence směrem 

k uživateli drog. 

Ukazatel plnění:  - Počet distribuovaných příruček 

- Statistiky návštěv spolupracujících subjektů 

novými klienty 

 

Opatření 2.2. Instalace kamerového systému ke snímání 

veřejných prostranství s vysokým rizikem 

pohybu uživatelů drog 

Charakteristika: Uživatelé drog zanechávají na místech veřejnosti 

přístupných použité injekční jehly a zvyšují tak 

možnost poranění nezúčastněných osob včetně dětí. 

K zajištění větší míry bezpečí je vhodné je 

monitorovat kamerovým systémem a předcházet 

nebezpečí. 

Opatření/aktivita: Instalace kamerového systému na vytipovaná místa 

Termín realizace: Průběžně 

Realizátor: Město Nový Jičín 

Spolupracující subjekty: Městská policie a Policie ČR 

Předpokládaná výše finančních 

prostředků: 

Zatím nevyčísleno 

Další zdroje financování: Město Nový Jičín, dotace MVČR 

Předpokládané dopady: Snížení rizika poranění nezúčastněných osob. 

Ukazatel plnění: - Počet zjištěných událostí (pomocí 

kamerového systému) 

- Počet zraněných nezúčastněných osob 
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Opatření 2.3 Instalace mobilního kamerového systému ke 

snímání veřejných prostranství s rizikem výskytu 

„pouliční“ kriminality 

Charakteristika:  

 

 

Opatření/aktivita:  Instalace kamerového systému na vytipovaná místa 

Termín realizace: Průběžně 

Realizátor: Město Nový Jičín 

Spolupracující subjekty: Městská policie a Policie ČR  

Předpokládaná výše finančních 

prostředků: 

Zatím nevyčísleno 

Další zdroje financování: Město Nový Jičín, dotace MVČR 

Předpokládané dopady: Snížení nápadu trestné činnosti a zvýšení pocitu 

bezpečí občanů. 

Ukazatel plnění: Počet umístěných kamer + statistiky 

 

 

5. Bezpečnostní analýza 

5.1. Vývoj kriminality a přestupků v působnosti Policie České republiky 

Kriminalita v územní působnosti Obvodního oddělení PČR Nový Jičín 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2013 1234 97 7 639 

2014 1013 80 10 516 

2015 892 63 7 416 

Po zvýšení kriminality v roce 2013 (s vysokou pravděpodobností má souvislost s amnestií 

prezidenta republiky) dochází k postupnému snižování celkové kriminality na původní 

úroveň. Výrazně byla v roce 2015 snížena majetková kriminalita a násilná kriminalita.  

  

Oběti celkově za územní odbor Nový Jičín 

Rok Děti ( 0 - 18 let ) Ženy Osoby starší 60 let 

2014 (I.-IX.) 42 85 20 

2015 (I.-IX.) 37 109 30 

Při zaměření na oběti trestných činů registrujeme v roce 2015 navýšení obětí u žen a seniorů 

nad 60 let. U dětí do 18 let je situace proti roku 2014 mírně zlepšená. 

 

Pachatelé v územní působnosti Obvodního oddělení PČR Nový Jičín 
Rok Věk 0-14 15-17 18 a více Z toho 

recidivisté 

2014 9 27 448 289 

2015 7 11 480 315 

U objasněných trestných činů je mírný pokles nezletilých, znatelný pokles mladistvých, ale 

zvýšený podíl dospělých pachatelů. Také podíl recidivistů meziročně stoupl. 

Cíl 3: 

Opatření zaměřené na snižování „pouliční“ kriminality 
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Z analýzy vyplývá, že dochází ke snižování kriminality a nejčastějšími pachateli jsou dospělí 

recidivisté. Nejčastějšími oběťmi jsou ženy. 

 

Přestupky v působnosti Obvodního oddělení PČR Nový Jičín 

 
Druh Přestupky – abs.počet Index na 10.tis.obyv. 

Rok 2014 Rok 2015 rozdíl Rok 2014 Rok 2015 Rozdíl indexu Rozdíl v % 

Proti veř. pořádku 32 41 +9 7,13 9,1 +1,97 27,6 

Proti obč. soužití 516 506 -10 115 112 -3 -2,6 

Proti majetku 548 447 -101 122,14 99,6 -22,57 -18,5 

Na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

120 80 -40 26,75 17,83 -8,92 -33,3 

5.1. – Zdroj Policie České republiky 

V přestupkové rovině lze pozorovat meziročně pozitivní trend v poklesu případů spáchaných 

v oblasti přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti 

občanskému soužití a přestupků proti majetku. V této oblasti lze považovat objektivně 

klesající trend za pozitivní. K navýšení však došlo u přestupků proti veřejnému pořádku. 

 

5.2. Vývoj oznámení a přestupků v oblasti působnosti Městské policie 

Na MPNJ se občané obrací s širokým spektrem problémů (oznámení).   

 

Struktura oznámení na Městskou policii 
 

Druh oznámení 

1.1.2013-

30.9.2013 

1.1.2014-

30.9.2014 

1.1.2015-

30.9.2015 

vozidla porušující dopravní předpisy 492 501 573 

rušení nočního klidu 140 147 179 

lidé ležící na veřejném prostranství nebo ve společných 

prostorech domů (sklepy, chodby apod.) 

117 111 107 

lidé obtěžující okolí (chování, nepořádkem) nebo pod 

vlivem alkoholu nebo návykové látky 

149 168 205 

neshody mezi osobami nebo napadení mezi osobami 127 122 124 

toulající se zvířata bez dozoru 78 75 81 

závady,  poškození a pod. 46 32 73 

krádež (v supermarketech, ve vozidlech apod.)   123 128 91 

děti rušící spoluobčany 28 25 26 

neshody v rodinách 50 66 42 

poškozování majetku 29 23 27 

znečištění veřejného prostranství  14 20 27 

zraněné nebo mrtvé zvíře 37 26 25 

nález zvířete nebo věci 42 32 94 

vrak vozidla 8 5 10 

mladiství konzumující alkohol 9 8 4 

dítě bez dozoru 12 11 16 

zraněná osoba 22 24 51 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 
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Řešené přestupky v působnosti MPNJ 

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení § 22  

zák.č.200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: 

 

Rok 
Počet kontrol v 

roce 

Z toho řešeno 

blokovou 

pokutou 

Řešeno 

domluvou 

Předáno ODSH 

MěÚ 

1.1.2013-30.9.2013 
6113 2615 3128 370 

1.1.2014-30.9.2014 
5814 2167 3286 361 

1.1.2015-30.9.2015 
5266 2261 2772 233 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 

Přestupky dle ustanovení § 30 zákona č.200/90 Sb., o přestupcích (ochrana před 

alkoholismem), ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: 

Rok 

Počet 

kontrol 

v roce 

Počet 

kontrolovaných 

restauračních 

zařízení 

Z toho řešeno 

blokovou 

pokutou 

Řešeno 

domluvou 

Předáno 

OSV MěÚ, 

PČR 

Celkem 

řešeno 

případů 

1.1.2013-

30.9.2013 
246 821 32 37 0 69 

1.1.2014-

30.9.2014 
253 701 18 55 2 75 

1.1.2015-

30.9.2015 
371 656 22 48 1 71 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 

Kontroly na neoprávněné podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let se 

realizovaly formou denních operativních nepravidelných kontrol (3 - 4) restauračních 

provozoven. Počet kontrol má stoupající tendenci. Zejména na nočních směnách o víkendech, 

ale i v průběhu pracovního týdne, také formou větších nárazových akcí, zejména o víkendech 

(a to ve spolupráci s Policií ČR), kdy bylo v roce 2014 zjištěno u 4 mladistvých a v roce 2015 

pouze u 1 mladistvého požití alkoholických nápojů, a tento byl předán po podání vysvětlení 

na služebně MPNJ zákonnému zástupci. Poznatky jsou taktéž zasílány na odbor sociálních 

věcí MěÚ v Novém Jičíně, který s těmito informacemi pracuje v rámci příslušných zákonných 

norem. Pokles počtu zjištěných mladistvých lze vysvětlit trendem přesouvání konzumace 

alkoholu z veřejně přístupných restauračních zařízení do neveřejných prostor popř. 

soukromých bytů. 

Přestupky proti veřejnému pořádku dle § 47 a § 48 zák.č.200/90 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně. 

Rok 
Z toho řešeno 

blokovou pokutou 

Řešeno 

domluvou 

Předáno OSV 

MěÚ 
Celkem 

1.1. - 30.9.2013 47 103 16 166 

1.1. - 30.9.2014 62 114 7 183 

1.1. - 30.9.2015 98 183 4 285 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 

 

Od 1. 7. 2015 eviduje MPNJ nálezy použitých injekčních stříkaček. Za období 1.7. – 

31.12.2015 jich bylo zajištěno celkem 119 ks. Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku. 
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Ostatní přestupky - přestupky mimo výše uvedené, které řešila MPNJ 

Rok 

§ 46 zák. č. 200/90 Sb. 

(přestupky proti vyhl. 

města) 

§ 49 zák. č. 200/90 Sb. 

(přestupky proti 

občanskému soužití) 

§ 50 zák.č.200/90 

Sb. (přestupky proti 

majetku) 

1.1.2013-30.9.2013 108 11 99 

1.1.2014-30.9.2014 181 14 98 

1.1.2015-30.9.2015 181 10 77 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 
 

5.3. Řešené přestupky v působnosti MěÚ – odbor správních činností 

Druh přestupku rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 106 46 50 

Přestupky proti občanskému soužití § 49 613 555 508 

Přestupky proti majetku § 50 325 270 225 

Přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými tox. § 30 
25 35 28 

                                                       Zdroj: MěÚ – odbor správních činností 

5.4. Spolupráce s Policií ČR, Městským úřadem v NJ a ostatními organizacemi 

Počet oznámení podezření ze spáchání trestného činu 

Rok Celkem oznámení Předáno MPNJ Policii ČR 
Počet zajištěných osob 

hledaných Policií ČR 

1.1.2013-

30.9.2013 
35 20 3 

1.1.2014-

30.9.2014 
33 23 1 

1.1.2015-

30.9.2015 
20 12 3 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 

 

Městská policie Nový Jičín postoupila na odbor sociálních věcí 22 poznatků za období od 

1.1.2014 - 30.9.2014 a celkem 7 poznatků za období 1.1.2015 - 30.9.2015 týkajících se oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí a monitoring bezdomovců na území města, se kterými se 

strážníci MPNJ dostávají do styku při své každodenní činnosti v terénu. 

Spolupráce s hasičským záchranným sborem se uskutečnila od 1.1.2014 - 30.9.2014 ve 26 

případech, za období 1.1.2015 - 30.9.2015 ve 20 případech při zajišťování otevření bytů, 

usměrňování dopravy v rámci zajištění místa zásahu nebo prověření oznámení. 

Spolupráce s okresním střediskem záchranné služby se uskutečnila od 1.1.2014 - 30.9.2014 ve 

21 případech, za období 1.1.2015 - 30.9.2015 v 19 případech při zajištění míst zásahu, 

prověření oznámení apod. 

5.5. Kamerový systém (MKDS) 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je především preventivním 

prostředkem k potlačení kriminality v oblastech, kde je umístěn. Činnost MKDS při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku spočívá především v odhalování osob 

narušujících občanské soužití, řešení vzniklé dopravní situace, odhalování osob poškozujících 

majetek, monitorování podezřelých osob, pořizování záznamů ze zákroků strážníků MPNJ na 

veřejnosti apod.  



17 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2016 - 2020 

MKDS byl ve vyhodnocovaném období velkým přínosem pro práci MPNJ, a to například ve 

vztahu k hledaným osobám Policií ČR, které strážníci následně předali nebo při odhalení 

páchání násilné nebo majetkové trestné činnosti. Jednotlivé případy odhalení byly po 

předchozích konzultacích s Policií ČR medializovány ve sdělovacích prostředcích. 

Za jednotlivá  období bylo pomocí MKDS monitorováno (odhaleno): 

Druh 1.1.2013-

30.9.2013 

1.1.2014-

30.9.2014 

1.1.2015-

30.9.2015 

Dopravní přestupky 236 188 213 

Přestupky proti veřejnému pořádku 2 9 12 

Kontrola podezřelých osob 3 1 1 

Závady, poškození, poruchy a další podněty 6 2 4 

Podezření ze spáchání trestného činu 0 1 1 

Celkem  247 201 231 

Zdroj: Městská policie Nový Jičín 

  

5.6. Kriminalita dětí a mládeže 

 2013 2014 2015 

Počet dětí projednávaných z důvodu spáchání přestupku  18 23 22 

• z toho do 15 let 10 13 14 

• z toho mladiství 8 10 8 

Trestná činnost mladiství 23 8 6 

Trestná činnost dětí do 15 let 4 10 10 

Dohled z důvodu výchovných problémů 1 1 3 

Týrané, zneužívané dítě 11 17 22 

Ochranná výchova 0 0 0 

Zdroj: Odbor sociálních věcí MěÚ 

 

V posledních letech je patrný nárůst rodičů, kteří se obracejí na SPOD z důvodů výchovných 

obtíži s dětmi. Jako hlavní uvádějí útěky z domova, záškoláctví, nerespektování autority, 

drobné krádeže doma a zneužívání návykových látek. V souladu s ustanovením § 11 zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí je rodičům zprostředkována odborná pomoc při zvládání 

výchovných obtíží. Rodiče mají možnost využít ambulantní spolupráci se Střediskem 

výchovné péče v Novém Jičíně, kteří jsou školským zařízením zaměřené na preventivně 

výchovnou profesionální péči orientovanou na práci s dítětem v riziku nebo s poruchami 

chování. V rámci spolupráce mezi rodinou dítěte a SPOD může být navázána nebo 

zprostředkována činnost sociálně-aktivizační služby, kterou v rámci správního území Nový 

Jičín zajišťuje organizace Domino cz, o.p.s. Zlín.  

Z činnosti práce kurátora je patrný nárůst protiprávního jednání u nezletilých dětí, jedná se 

zejména o ublížení na zdraví, přestupky proti občanskému soužití, požívání alkoholu 

nezletilými, drobné i větší krádeže. Celkově lze konstatovat, že se v poslední době stále 

častěji objevuje u nezletilých protiprávní jednání spojené s agresivním chováním. Ve velmi 

závažných případech byly nezletilé děti předány do ústavní výchovy. S těmito dětmi a jejich 

rodinami pracovníci SPOD nadále intenzivně pracují a snaží se je připravit na návrat 

z ústavních zařízení. 

Vzhledem k tomu je pro děti osmých tříd základních škol okresu Nový Jičín od roku 2014 

pořádán společný preventivní projekt primární prevence, policistů Územního odboru Nový 

Jičín a SPOD, zaměřený na poskytnutí informací v oblasti práv a povinností dětem ve věku 

blízkému 15 let. 
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Pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin je od roku 2004 pořádán SPOD letní pobytový 

tábor, kterého se účastní 30 dětí, kterého se v roli skupinových vedoucích účastní také  

pracovníci SPOD a strážník městské policie. Tábor tak neplní pouze funkci volnočasových 

aktivit, ale plní i funkci diagnostickou, důležitou při další práci s rodinou a nezletilými. 

Dále pracovníci SPOD intenzivně pracují s rodinami, které se ocitají v nepříznivé finanční 

situaci. S ohledem na nízkou úroveň finanční gramotnosti obyvatel a možnost velmi snadného 

přístupu k půjčkám a úvěrům, se stále více rodin ocitá ve velmi nepříznivé finanční situaci 

tzv. dluhové pasti. Těmto rodinám je ze strany pracovníků SPOD věnována maximální 

pozornost a v úzké spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín při CZP MSK je tato 

problematika řešena. 

5.7. Osoby propuštěné z výkonu trestu, výkonu vazby, výchovných ústavů a dětských 

domovů ve správním území odboru sociálních věcí  

 

 2013 2014 2015 

Propuštěno z výkonu trestu po vykonání 

(z toho město N. Jičín) 

38 

(24) 

16 

(12) 

19 

(13) 

Propuštěno z výkonu trestu podmínečně 

(z toho město N. Jičín) 

7 

(4) 

6 

(2) 

6 

(4) 

Propuštěno z vazby 

(z toho město N. Jičín) 

3 

(2) 

9 

(3) 

3 

(2) 

Propuštěno z výkonu trestu celkem 

(z toho město N. Jičín) 

48 

(30) 

31 

(17) 

28 

(19) 

Propuštěni ze školských zařízení po skončení ústavní výchovy 

(z toho město N. Jičín) 

 

-- 

-- 

 

2 

(-) 

 

3 

(2) 

Celkem 

(z toho město N. Jičín) 

48 

(30) 

33 

(17) 

31 

(21) 

Dávky propuštěným v Kč --* --* --* 

Zdroj: MěÚ Nový Jičín 

Vývoj v uvedené oblasti je mírně klesající, s nárůstem počtu osob propuštěných podmíněně. 

Výrazný nárůst osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody v roce 2013 je spojen 

s amnestií prezidenta republiky k  01.01.2013, kdy jenom v průběhu měsíce ledna 2013 se 

k sociálnímu kurátorovi dostavilo celkem 21 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 

svobody na základě amnestie. 

Většina klientů, kteří se vracejí z výkonu trestu, jsou odkázáni na základní finanční zajištění 

formou dávky mimořádné okamžité pomoci, neboť v daném okamžiku s ohledem na 

neuspokojivé sociální zázemí a absenci finančních prostředků jsou ohroženi sociálním 

vyloučením. Klienti se vracejí z výkonu trestu s minimální či žádnou výší úložného. Situace 

je zapříčiněna nízkým procentem zaměstnaných ve výkonu trestu a dále pak skutečností, že 

příjmy klientů jsou zatíženy exekucemi (dluhy na výživném, další exekuční tituly). 

Velká pozornost je věnována osobám propuštěným ze školských zařízení po skončení ústavní 

výchovy. V této souvislosti spolupracuje kurátor pro děti a mládež a sociální pracovník 

s ostatními organizacemi působícími v této oblasti.   

 

 

 

__________________________ 
*Poznámka - S účinností od 1.1.2012 je rozhodování a výplata dávek pomoci v hmotné nouzi v kompetenci 

Úřadu práce České republiky. MěÚ - odbor sociálních věcí, nemá přesné informace o výši vyplacených dávek 

sociální péče osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ze školských zařízení.  
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6. Sociálně demografická část 

6.1. Základní charakteristika města 

Město Nový Jičín leží na jižním okraji Moravské brány na 

řece Jičínce. Nachází se ve stejnojmenném okrese na 

jihozápadním kraji Moravskoslezského kraje. Město vzniklo 

pravděpodobně na křižovatce obchodních cest z Polska 

a Slezska do Čech a Uher. První písemná zmínka o městě 

pochází z roku 1313. Pro město je již z historických dob 

typický čtvercový tvar městského prostoru, který je možno 

spatřit například na Masarykově náměstí. 

Polohu Města Nový Jičín lze považovat za strategickou vzhledem k jejímu umístění 

v koridoru Moravské brány. To předurčuje budování významných zařízení technické 

infrastruktury celostátního a mezinárodního významu typu dálnice z Brna do Ostravy, 

železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. 

Do šesti částí města patří: Bludovice, Kojetín, Loučka, Nový Jičín, Straník, Žilina. Místní část 

Nový Jičín je jádrová městská část. Místní části Žilina, Straník, Bludovice a Kojetín jsou 

svým charakterem zástavby venkovská sídla. Místní část Loučka je tvořena sídlištní 

zástavbou z devadesátých let a zástavbou rodinných domů. Místní části Žilina a Loučka tvoří 

s jádrovou městskou částí souvisle zastavěné území, naopak Bludovice, Kojetín, Straník jsou 

od městské části odděleny nezastavěným územím. 

Město Nový Jičín bylo do 31. 12. 2002 sídlem okresního úřadu, v současnosti je městem s 

rozšířenou působností a městem s pověřeným obecním úřadem. Do správního obvodu obce s 

rozšířenou působností náleží obce: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké 

Životice,  Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín (ORP), 

Rybí, Sedlnice, Šenov u Nového Jičína, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Životice u Nového 

Jičína. 

Město je správním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Sídlí zde např. okresní soud, 

pracoviště finančního a katastrálního úřadu. Silniční vzdálenost k centru kraje (Ostrava) je 32 

km a k hlavnímu městu (Praha) je 332 km. 

6.2. Demografická charakteristika města 

K 31. 12. 2014 bylo dle statistické ročenky ČSÚ přihlášeno ve městě Nový Jičín k trvalému 

pobytu 23639 osob (52 % ženy, 48 % muži). Údaje k 31.12. 2015 zatím ČSÚ neuvedl.  

Celkový počet obyvatel, se od roku 1990, kdy dosáhl svého maxima, tj. 33 635 obyvatel, 

trvale snižuje. Ke značnému úbytku počtu obyvatel došlo v roce 2011, kdy se osamostatnila 

místní část Libhošť s 1 570 obyvateli. Průměrný věk občanů Nového Jičína je 41,5 let. 

6.3. Nezaměstnanost 

Rok 2013 2014 2015 

Počet nezaměstnaných 2647 2407 1826 

Míra nezaměstnanosti 7,62 % 6,94 % 5,37 % 

Počet ek. aktivních ob. KoP/město 

Nový Jičín 

33351/ * 33035/16127 32662/15843 

Počet obyvatel KoP/město Nový 

Jičín 

48410/23731 48453/23676 48483/23639 

Zdroj: Úřad práce 
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*Data o počtu ekonomicky aktivních obyvatel jsou platná pro kontaktní pracoviště Nový Jičín (na úrovni obec 

Nový Jičín nejsou pro 2013 k dispozici). KoP = území, které spadá k pobočce. 

Došlo ke změně ukazatele nezaměstnanosti - pro roky 2013-2015 v tabulce je podíl 

nezaměstnaných osob (PNO) namísto míry nezaměstnanosti (na základě dohody s Českým 

statistickým úřadem přešlo Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 na 

nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob, 

který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech 

obyvatel ve stejném věku, kdy tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru 

registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání 

pouze k ekonomicky aktivním osobám). 

S přechodem na nový ukazatel nezaměstnanosti přestal Úřad práce sledovat počty 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Za léta 2013-2015 jsou tedy místo toho uvedeny počty 

obyvatel ve věku 15-64 let, které slouží k výpočtu ukazatele PNO. Počty ekonomicky 

aktivních obyvatel dále sleduje ČSÚ. 

6.4. Sociálně a kulturně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, sociálně vyloučené lokality 

Ve městě Nový Jičín se v současné době nachází jedna sociálně vyloučená lokalita. Rizikovou 

oblastí se jeví domy na ul. Suvorovova 120 a 122. Sociální problémy v těchto lokalitách 

vyplývají zejména z dluhového zatížení, alkoholismu, dlouhodobé nezaměstnanosti, kumulace 

národnostních menšin apod. 

Počet obydlených domů 2 

Počet obsazených bytů 33 

Počet volných bytů 9 

Počet přihlášených osob u správce bytového fondu 60 
Zdroj: správce bytového fondu - stav k 1.2.2016. 

6.5. Komunitní plánování 

Povinnost zpracovávat střednědobý plán sociálních služeb je zákonem o sociálních službách  

stanovena vyšším územně samosprávným celkům – krajům, pro obce a města byl proces 

plánování pouze doporučen. 

Proces komunitního plánování byl v Novém Jičíně zahájen v roce 2005 ve čtyřech pracovních 

skupinách – péče o rodinu, péče o handicapované, péče o seniory a sekce sociálně 

vyloučených, které byly proškoleny a v rámci analytické fáze začaly popisovat a mapovat   

stav sociálních služeb na území města. V jednotlivých pracovních skupinách byly zpracovány 

SWOT analýzy a byla vytvořena databáze poskytovatelů sociálních služeb, uveřejněná ve 

vydaném Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území města 

Nový Jičín, který je přílohou Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb 

souvisejících pro léta 2016 - 2019. 

Na tvorbě komunitního plánu se podílí jak Městská policie Nový Jičín, tak zástupci Policie 

ČR, kteří jsou členy pracovní skupiny péče o sociálně vyloučené. Aktuální komunitní plán 

města Nový Jičín je zveřejněn na webových stránkách Města Nový Jičín. 

7. Institucionální zajištění 

7.1. Město Nový Jičín  

7.1.1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

V rámci činnosti oddělení je rodičům poskytována pomoc při řešení rodinných a sociálních 

a výchovných problémů. Činnost je zaměřena zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, rodiče, 
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kteří neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají 

práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). Zaměřuje se na práci s dětmi a mladistvými, kteří 

se dopustili protiprávního jednání a na práci s osobami odpovědnými za jejich výchovu (zák. 

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů, zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Vykonává 

státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí a na úseku péče o rodinu a děti. Poskytuje 

nebo zprostředkovává odbornou pomoc rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při 

řešení závažných výchovných problémů dětí (útěky z domova, zneužívání návykových látek, 

včetně alkoholu, záškoláctví atd.). 

V rámci činnosti OSPOD MěÚ Nový Jičín byl v roce 2007 zřízen Tým pro mládež, jehož 

členy jsou pracovníci OSPOD, PČR, zástupci soudu, státního zastupitelství a probační 

a mediační služby. Tento tým pružně reaguje na situace, které vyžadují neodkladné řešení 

a snaží se tak předcházet negativním jevům při působení na nezletilé děti.  

Od roku 1999 zde působí Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, kde jsou rovněž řešeny 

aktuální problémy směřující především k prevenci negativních projevů dětí. Členy komise 

jsou i výchovní poradci škol, pediatři a pracovníci volnočasového zařízení. 

7.1.2. Komise prevence kriminality  

Viz článek 3. 

7.1.3. Systém SVI Nový Jičín 

Město Nový Jičín patří mezi města, kde se začal využívat systém včasné intervence (SVI), 

k čemuž byla získána dotace ve výši Kč 1.100 tis. Kč.  Prakticky se začínal využívat v prvním 

čtvrtletí 2008. V tomto projektu jde o systémové nastavení spolupráce mezi institucemi, které 

mají povinnost pracovat s dětmi a mladistvými ohroženými sociálně patologickým vývojem.  

Hlavním pilířem je Tým pro mládež, působící na celorepublikové úrovni. Je tvořen zástupci 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, justičními orgány (soudy, státním 

zastupitelstvím, Probační a mediační službou ČR), městskou policií, úřady práce, 

zdravotnickými zařízeními, školami a školskými zařízeními a nestátními neziskovými 

organizacemi, což umožňuje efektivně pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím, kde 

žije. Druhým pilířem je společný Informační systém spravovaný oddělením sociálně právní 

ochrany dětí a mládeže. Třetím pilířem jsou praktická opatření, která tvoří samotný proces 

pomoci a intervence. 

7.2. Policie ČR Nový Jičín 

Statut Policie ČR je dán zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí jejich aktivit je vyvíjení preventivní činnosti. Tato je zajištěna skupinami tisku 

a prevence, které fungují na úrovni územních odborů.  

Základní preventivní aktivity na území města vyvíjí Obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín 

– tj. přímá hlídková a obchůzková služba a dopravně bezpečnostní akce. Podílí se na 

činnostech spojených s vytěžováním a prověřováním záznamů MKDS. V oblasti sociální 

prevence provádí skupina tisku a prevence Policie ČR Nový Jičín pravidelné besedy, 

přednášky, prezentační akce pro veřejnost a soutěže pro děti a mládež v okrese Nový Jičín. 

Preventivně informační skupina Policie ČR poskytuje MPNJ a manažeru prevence kriminality 

analytická data týkající se trestné činnosti v Novém Jičíně ročně. V oblasti situační prevence 

je velmi důležitou součástí vzájemná spolupráce s MPNJ při výměně informací i na úseku 

městského kamerového systému, kdy společně sdílejí výstupy z kamerového systému. 
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Skupina tisku a prevence Policie ČR 

Pracoviště má na starost komunikaci s veřejností, se sdělovacími prostředky, místní správou a 

samosprávou a především se samotnými občany. Mezi priority patří informovat širokou 

veřejnost o práci policistů, o trestné činnosti na Novojičínsku. Zabezpečuje poradenskou 

činnost v oblasti ochrany majetku, poskytuje preventivní informace v oblasti předcházení 

trestné činnosti. 

Aktivity v této oblasti vychází z nastavených priorit kraje, územního odboru a pracovní 

činnosti oddělení. Jedná se o činnost zaměřenou na primární a sekundární prevenci v oblasti 

kriminality a na spolupráci při tvorbě preventivních projektů jednotlivých měst a obcí, na 

prezentační činnost, besedy a přednášky v předškolních a školních zařízeních, volnočasových 

a nízkoprahových zařízeních, domovech důchodců. 

7.3. Městská policie 

Prevence kriminality patří k prioritním oblastem činnosti strážníků. MPNJ realizuje v níže 

uvedených oblastech: 

Schránky důvěry - Tyto schránky umístěné na školách a institucích pravidelně přinášejí 

podněty pro práci pedagogů, psychologů, pracovníků sociálních odborů a také policie ČR. 

Do těchto schránek jsou umísťovány také nalezené občanské nebo řidičské průkazy, průkazy 

zdravotních pojišťoven, osvědčení o registraci vozidla a další předměty (peněženky, klíče, 

platební karty, různé průkazky apod.), jenž jsou následně předávány příslušným institucím. 

Besedy na školách - činnost MPNJ má v této oblasti dlouholetou tradici a velmi úzce při 

organizaci besed spolupracuje s STP PČR.  

Mediální činnost - pravidelně informuje občany prostřednictvím regionálních a místních 

sdělovacích prostředků, na svých webových stránkách a sociální síti Facebook o: 

 své činnosti formou krátkých sdělení z událostí (svodky),  

 možnostech (návody či rady), jak si zabezpečit byt, motorové vozidlo, doklady apod.,  

 aktuálních negativních jevech vyskytujících se ve městě nebo v jeho částech, 

 problematice, na kterou se MPNJ při své činnosti zaměřuje nebo v budoucnu zaměří.  

Forenzní značení jízdních kol - v této oblasti MPNJ spustil systém evidence kol a realizoval 

desítky registrací. Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách MPNJ.                               

Dětské dopravní hřiště (DDH) - dopravní výchova dětí na DDH u ZŠ Dlouhá probíhá 

pravidelně již řadu let. Výuková činnost na DDH má pro děti velký význam v získání 

ucelenějších teoretických i praktických informací v oblasti dopravní výchovy. 

Stálé úkoly – jedná se o trvale platné úkoly, které vyplynuly z bezpečnostní situace ve městě 

a spočívají z pravidelné specifické kontrolní činnosti v konkrétních lokalitách -  

 dohled nad bezpečností žáků při přecházení komunikací v blízkosti škol, 

 městská památková rezervace a okolní ulice,  

 sídliště Loučka,  

 Suvorovova 120,122, 

 ulice Dolní brána, Vančurova,   

 parky na území města (Janáčkovy sady, Smetanovy sady), 

 kontrola lesů v majetku města, 

 další lokality v rámci operativních zjištění a momentální bezpečnostní situace (např. 

divácké násilí v okolí sportovišť). 
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7.4. Výchovný ústav 

Výchovný ústav je zařízení (příspěvková organizace MŠMTV) pro chlapce od 15 do 18 

(případně až 26) let věku, u kterých je na základě předběžného opatření nebo pravomocným 

rozhodnutím soudu nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Celková ubytovací kapacita 

ústavu je 44 chlapců. Zařízení umožňuje chlapcům vyučit se v oborech SOU – strojní 

mechanik, malířské a natěračské práce, dřevařská výroba nebo v učebním oboru stavební 

práce. Středisko výchovné péče sídlí na ulici Slovanská, je to školské zařízení zaměřené na 

preventivně výchovnou profesionální péči orientovanou na práci s dítětem v riziku nebo 

s poruchami chování, s celými rodinnými systémy těchto dětí a také s dalšími osobami 

podílejícími se na jejich výchově a vzdělávání v regionu Novojičínska. Činnost SVP byla 

zahájena v lednu 2015. 

7.5. Probační a mediační služba 

Středisko Probační a mediační služby (PMS) v Novém Jičíně je organizační složkou státu, 

spadá pod Ministerstvo spravedlnosti ČR a zabývá se alternativním řešením trestních věcí. 

Pracuje na základě pověření orgány činnými v trestním řízení (PČR, státní zastupitelství, 

soudy). 

V oblasti probace kontroluje výkon trestů, které nejsou spojeny s přímým odnětím svobody. 

Především se jedná o podmíněná odsouzení s dohledem či soudem uloženými povinnostmi, 

podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, tresty obecně prospěšných 

prací, tresty domácího vězení. 

V oblasti mediace se činnost PMS zaměřuje na urovnání vztahů mezi pachatelem trestné 

činnosti a poškozeným, včetně náhrady škody. V letech 2014 a 2015 zrealizovala PMS 

celkem 11 mediačních jednání mezi pachatelem a poškozeným. 

Středisko PMS ČR v Novém Jičíně má čtyři zaměstnance, nemá specializované oddělení pro 

mládež. V letech 2014 a 2015 se zabývalo celkem 428, resp. 380 případy. Středisko má 

rozsah působnosti v celém soudním okrese Nový Jičín, není tedy vedena samostatná statistika 

pro území města Nový Jičín. 

V roce 2014 vykonávalo na území města Nový Jičín trest obecně prospěšných prací 31 

odsouzených (celý okres 174 odsouzených), roce 2015 pak 33 odsouzených (celý okres 249 

odsouzených). Ve stejném období byli PMS v rámci výkonu trestu domácího vězení přímo 

v Novém Jičíně kontrolováni dva odsouzení. V evidenci střediska PMS bylo v roce 2014 a 

2015 celkem 21 mladistvých a nezletilých a 30 dospělých s bydlištěm na území města Nový 

Jičín, kterým byl soudně uložen dohled PMS. 

Z hlediska prevence kriminality je důležitý trend snížit opakování trestné činnosti 

mladistvými a mladými dospělými. Příčinou této činnosti často bývá nevhodné trávení 

volného času. V rámci spolupráce s nízkoprahovým zařízením Bunkr nebyly realizovány 

žádné specifické programy, do nichž by mohli být klienti střediska PMS zařazeni. Dva 

mladiství z Nového Jičína byli zařazeni do probačního programu PUNKT rodina. V rámci 

práce s nezletilými a mladistvými pachateli trestné činnosti, spolupracuje PMS se Střediskem 

výchovné péče v Novém Jičíně. 

V rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací se nepodařilo navázat spolupráci 

s Technickými službami města Nový Jičín, spolupráce však byla navázána s jinými 

organizacemi (Rodinné centrum Provázek, Domov Duha). 

V rámci výkonu dohledu nad podmíněně odsouzenými, případně propuštěnými z výkonu 

trestu odnětí svobody spolupracuje PMS s občanskou poradnou (řešení zadluženosti) 
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a s organizací Renarkon (drogová problematika). V oblasti dospělých odsouzených vnímáme 

větší potřebu zajištění vhodných programů psychologického poradenství. 

V souvislosti se zákonem o obětech trestných činů proběhla tři setkání multidisciplinárního 

týmu pro pomoc obětem. 

7.6. Sociální zařízení spolupracující v oblasti sociální prevence 

Všechna zařízení jsou uvedena v příloze Komunitního plánu sociálních služeb a služeb 

souvisejících na léta 2016 až 2019 (je veřejně přístupný na webových stránkách města Nový 

Jičín). Tyto organizace jsou podpořeny v rámci dotačního řízení města Nový Jičín. 

7.6.1. Občanská poradna CZP MSK 

Občanská poradna CZP MSK 2011 2012 2013 2014 2015 

Klienti celkem/z toho N. Jičín 879/586 1124/701 2200/1315 2352/1250 2624/1137 

Dotazy celkem 894 1157 2394 2420 2720 

Dotazy k dluhům celkem 556 716 1015 1350 1411 
Zdroj: OP CZP MSK 

 

Jak je z výše uvedené statistiky patrné, dluhová problematika se každoročně zvyšuje, což se 

dá s ohledem na socioekonomickou situaci očekávat i v dalším období. Tato oblast je po 

odborné stránce poměrně náročná a klade vysoké nároky na odbornost poradce (orientace v 

různých právních předpisech, zejména zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 

120/2001 Sb., exekuční řád, zákon č. 182/2006, insolvenční zákon, a další související právní 

předpisy). 

Mezi poradenské oblasti patří: 

 pomoc při vypracování rodinného rozpočtu, žádosti o odložení nebo snížení splátek, 

dohody o splácení dluhu, komunikace s věřiteli směřující k mimosoudnímu řešení závazků, 

na co si dát pozor před podpisem úvěrové smlouvy, podle čeho srovnávat úvěrové 

produkty, možnosti výpovědi úvěrových smluv, jaká jsou rizika při neřešení svých 

závazků, pomoc při oddlužení (tzv. osobní bankrot),  

 opravné prostředky a jejich možnosti, oprávněné náklady řízení (tj. postup při výpočtu 

nákladů na soudní poplatky, náklady právního zastoupení, náklady exekučního řízení, 

apod.),  

 možné důsledky vykonatelného exekučního titulu, formy provedení exekuce a jejich 

důsledky pro dlužníka, včetně možností obrany proti nim, rozhodčí doložky, dluhy ve 

společném jmění manželů, pomoc při napojení na bezplatnou právní pomoc apod. 

7.7. Občanská sdružení a další organizace 

V oblasti prevence kriminality spolupracuje město s těmito organizacemi: 

 Středisko volného času FOKUS, příspěvková organizace města - zabývá se volnočasovými 

aktivitami dětí, žáků a studentů, 

 MAMI CENTRUM – rodinné centrum pro nový život, o.s. – cílem je vytváření zázemí pro 

neformální setkávání rodin s malými dětmi a zajištěním programu pro děti, jejich rodiče  či 

prarodiče, 

 Mozaika – rodinné centrum nabízející celou řadu aktivit a vzdělávání pro rodiny s dětmi, 

 Rodinné centrum Provázek – aktivity a vzdělávání pro rodiny s dětmi, 

 Kluby seniorů v Novém Jičíně, Loučce a Straníku – zázemí pro neformální setkávání 

seniorů, 

 Občanské sdružení Bludička – zemědělská usedlost sloužící jako tradiční hospodářství, 

zaměřené na zemědělskou prvovýrobu. Se založením jezdeckého oddílu začala být stále 
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častěji využívána pro práci s mládeží, která má vztah ke zvířatům a zvláště ke koním. 

Postupem času si zde začaly nacházet cestu specifické kategorie milovníků venkova – 

handicapovaní a organizace pracující s dětmi předškolního a mladšího školního věku. 

 Charita Nový Jičín – nízkoprahové denní centrum.  

Na činnost většiny uvedených zařízení přispívá Město Nový Jičín v rámci grantového řízení.  
 

7.8. Školská, sportovní a kulturní zařízení v Novém Jičíně 

 

7.8.1. Školská zařízení 

Školství v Novém Jičíně představuje předškolní, základní, speciální a střední vzdělávání. 

Město Nový Jičín je zřizovatelem 3 předškolních zařízení, 4 základních škol a střediska 

volného času. 

Dále se na území Nového Jičína nachází 4 střední školy a 2 speciální školy, základní 

umělecká škola a dětský domov, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, výchovný ustav, jehož zřizovatelem je MŠMT, soukromá základní škola, soukromá 

střední škola a 3 soukromé mateřské školy. 

Město Nový Jičín jako zřizovatel financuje provoz, údržbu a investiční akce základních škol, 

mateřských škol a střediska volného času. 

7.8.2. Kulturní a společenská zařízení 

Nejvýznamnější kulturní institucí ve městě je Městské kulturní středisko (příspěvková 

organizace města). Pod jeho správou působí ve městě většina kulturních zařízení (městská 

knihovna, Kino Květen, hudební klub Galerka, výstavní síň na Staré poště, čajovna). Tato 

organizace se podílí na přípravě významných kulturních událostí našeho města, např. Městská 

slavnost, Novojičínské léto, kulturní pořady v knihovně, hudební večery aj. 

Dalším významným zařízením je Beskydské divadlo, které nemá stálý divadelní soubor. 

Prostory divadla jsou využívány pro hostování divadelních společností a pro zájmové kulturně 

společenské organizace působící v Novém Jičíně. 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou soustředěny v objektu Střediska volného času dětí 

Fokus, příspěvková organizace, který nabízí 74 zájmových útvarů. 

V místních částech Nového Jičína se na kultuře podílí tradičně osadní výbory a osvětové 

besedy. Významnou měrou dotváří kulturu ve městě i řada kulturních a volnočasových 

spolků. 

7.8.3. Sportovní zařízení 

Možnosti celoročního sportovního vyžití jsou velké. Na nedalekém Svinci je v provozu 

sjezdovka s vlekem. Ve městě je moderní fotbalový stadion, zimní stadion a modernizovaný 

krytý i otevřený plavecký bazén, několik tenisových kurtů a hala s hřišti pro squash a tenis. 

V  Bludovicích se nachází jezdecká usedlost, která umožňuje zájemcům projížďky na koni. 

Jezdeckému sportu, chovu koní a hipoterapii se věnují i na ranči Hermelín. 

 

Město disponuje pro své občany a sportovní nadšence řadou sportovních ploch a zařízení: 

Hřiště a stadióny 

1) asfaltové hřiště v areálu stadionu TJ Nový Jičín 

2) antukové hřiště volejbalové Msgr. Šrámka 19, Nový Jičín 

3) antukové hřiště, Komenského 66, Nový Jičín 

4) asfaltové hřiště, Sportovní, Nový Jičín 

5) asfaltové hřiště, Budovatelů, Nový Jičín 
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6) asfaltové hřiště, Karla Čapka, Nový Jičín 

7) asfaltové hřiště, Dlouhá, Nový Jičín 

8) asfaltové hřiště, Na Vyhlídce, Nový Jičín 

9) asfaltové hřiště, Nábřežní, Nový Jičín 

10) asfaltové hřiště, Bezručova, Nový Jičín 

11) asfaltové hřiště, Riegrova, Nový Jičín 

12) asfaltové hřiště, Máchova, Nový Jičín 

13) asfaltové hřiště, Dvořákova, Nový Jičín 

14) asfaltové hřiště, U Jičínky, Nový Jičín 

15) asfaltové hřiště, U Jižního nádraží, Nový Jičín 

16) asfaltové hřiště, Svojsíkova alej, Nový Jičín 

17) asfaltové hřiště, Na Lani, Nový Jičín 

18) asfaltové hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín 

19) asfaltové hřiště, Jubilejní 3, Nový Jičín 

20) asfaltové hřiště, Bratří Jaroňků, Nový Jičín 

21) škvárové hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín 

22) travnaté hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín 

23) travnaté hřiště, Komenského 66, Nový Jičín 

24) travnaté hřiště ZŠ Jubilejní, Jubilejní 3, Nový Jičín 

25) travnaté hřiště TJ Sokol Žilina 

26) travnaté hřiště TJ Sokol Straník 

27) házenkářské hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín 

28) volejbalové hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín 

29) basketbalové hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín 

30) asfaltové hřiště Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7 

31) antukové hřiště na volejbal SŠ technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7 

32) discgolfové hřiště - Discgolfpark Bocheta, ul. Bohuslava Martinů 

Otevřené dráhy a stadióny 

1) Fotbalové hřiště s atletickou dráhou 

2) Fotbalové hřiště s umělou trávou T3G 

3) In-line dráha ul. Palackého 

Tělocvičny a sportovní haly 

1) Hala ABC Purkyňova 116/48, Nový Jičín 

2) Basketbalová hala Nový Jičín – ul. Novosady 10, Nový Jičín 

3) Tělocvična Msgr. Šrámka 21, Nový Jičín 

4) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Komenského 66 (2x) 

5) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Komenského 68 

6) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Jubilejní 3 (2x) 

7) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Dlouhá 56 

8) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Tyršova 1 

9) Tělocvična Orel jednoty Nový Jičín – Loučka 

10) Tělocvična TJ Sokol Straník 

11) Tělocvična Gymnázia Nový Jičín ul. Palackého 50 

12) Tělocvična Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7 

13) Tělocvična Mendlovy SŠ ul. Divadelní 4, Nový Jičín 

14) Tělocvična EDUCA – Střední odborné školy, s.r.o. ul. Bohuslava Martinů 4, Nový Jičín 

Otevřená koupaliště – ul. Novosady 10, Nový Jičín 

Krytý plavecký bazén – ul. Novosady 10, Nový Jičín 

Zimní stadion 
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Ostatní zařízení pro tělovýchovu 

1) Lyžařský areál Svinec 

2) Posilovna Msgr. Šrámka 21/1392, Nový Jičín 

3) Fit centrum Msgr. Šrámka 19/1105, Nový Jičín 

4) Kuželna Purkyňva 117/48, Nový Jičín 

5) Bowling Loučka ul. Císařská, Nový Jičín 

6) Bowling bar ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín 

7) Sportcentrum Wellness hotel Abácie, Nový Jičín 

8) Tenisové kurty 

9) Sauna (v krytém bazénu) 

10) Lezecká stěna Horolezeckého oddílu Nový Jičín ul. Gregorova 

11) Motokrosový areál ul. Hřbitovní, Nový Jičín 

12) Sportovní stáj Hermelín klub Nový Jičín – jezdecký sport 

13) Farma Nový Jičín – Žilina – jezdecký sport 

14) Občanské sdružení Bludička Bludovice – projížďky na koni 

15) Sportovní hala  Loučka - stolní tenis 

16) minigolfové hřiště na Skalkách 

17) rybářský areál „U Rybníčku“ul. Žilinská 

18) plážové hřiště Čerťák 

19) fitness stezka Skalky 

20) dětská hřiště a koutky města Nový Jičín (počet 31) 

8. Dosavadní projekty prevence kriminality 
 

Rok Název projektu Typ projektu Realizátor 
Výše 

dotace 

1996 
Rekonstrukce hřiště při ZŠ -využití pro 

mimoškolní aktivity dětí na sídlišti 
1. Sociální Město Nový Jičín 200000 

1996 Nultý ročník pro romské děti 1. Sociální ŠÚ Nový Jičín 20000 

1996 
Instalace betonových stolů pro stolní 

tenis na sídlišti- 1. část 
1. Sociální Město Nový Jičín 21000 

1996 
Instalace basketbalových košů na 

sídlišti 
1. Sociální Město Nový Jičín 70000 

1996 
Vybudování plochy pro skeateboard -

areál TJ Nový Jičín 
1. Sociální Město Nový Jičín 130000 

1996 
Zefektivnění plnění povinností MP - 

vybavení radiostanicemi 
2. Situační MP Nový Jičín 160000 

1996 
Vybavení audiovizuální technikou pro 

OO P ČR 
3. Info. pro občany 

OO Policie ČR Nový 

Jičín 
20000 

1996 VPT pro manažera 4. Obligat. položka MěÚ Nový Jičín 120000 

1996 
Sociologický průzkum vnímání pocitu 

bezpečnosti občanů 
4. Obligat. položka MěÚ Nový Jičín 50000 

1997 
Areál volného času, her a sportu - 

KINOLAND 
1. Sociální Kino Květen Nový Jičín 500000 

1997 Přípravný ročník pro romské děti 1. Sociální Zvláštní škola 30000 

1997 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dlouhá 1. Sociální Město Nový Jičín 300000 

1997 Centrum primární prevence 1. Sociální Město Nový Jičín 104000 

1997 
Vybavení skateboard plochy "U 

rampou" 
1. Sociální Město Nový Jičín 200000 

1997 
Keramická dílna v objektu ZŠ 

Komenského 
1. Sociální ZŠ Komenského 81000 

1997 Klub pro mládež 1. Sociální Dům dětí a mládeže 160000 

1997 
Zlepšení činnosti linky důvěry pro děti 

a mládež 
1. Sociální 

Pedagogicko 

psychologická poradna 
64000 
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1997 Zakoupení výpočetní techniky 2. Situační PČR - OOP Nový Jičín 72000 

1997 Zpravodaj "Stop kriminalitě" 3. Info. pro občany Město Nový Jičín 100000 

1997 
Vzdělávací program pro manažery 

KSP 
4. Obligat. položka  20000 

1998 
Program zvyšování součinnosti a 

důvěry občanů k MP Nový Jičín 
1. Sociální MP Nový Jičín 22000 

1998 Školní hřiště pro košíkovou 1. Sociální ZŠ 60000 

1998 Městský kamerový dohlížecí systém 2. Situační Město Nový Jičín 1800000 

1998 Z policejního bloku 3. Info. pro občany  70000 

1998 Expedice prevence 98 4. Obligat. položka  150000 

1998 
Vybavení OŘ PČR  výpočetní 

technikou  pro  preventivní činnosti 
4. Obligat. položka OŘ PČR 72000 

1999 
Tělovýchovný areál při ZŠ - 

zpřístupnění dětem ze sídliště 
1. Sociální ZŠ 63000 

1999 

Vzdělávání a volnočasové aktivity pro 

děti ze sociálně méně podnětného 

prostředí 

1. Sociální ZŠ 75000 

1999 
Městský kamerový dohlížecí systém II. 

etapa 
2. Situační MP Nový Jičín 850000 

1999 Technické zkvalitnění práce MP 2. Situační MP Nový Jičín 25000 

1999 
Dopravní a policejní vysílání MP a 

PČR Nový Jičín 
3. Info. pro občany Videostudio Vanda 70000 

2001 
Aktivity zaměřené na děti zasažené 

sociální patologií 
1. Sociální 

K-centrum pro děti a 

mladé lidi v nouzi 
40000 

2001 Právo na každý den - vzdělávací kurz 1. Sociální Facia 3000 

2002 
Sluníčko - azylový dům pro matky s 

dětmi 
1. Sociální Městský úřad 385000 

2002 AGAMA klub 1. Sociální DDM 28000 

2002 
K - centrum - aktivity zaměřené na děti 

zasažené sociální patologií 
1. Sociální 

Okresní úřad - Kontaktní 

centrum pro děti a 

mládež 

60000 

2002 Marketingová komunikace 1. Sociální agentura MOSPRA 1500 

2003 Centrum terénního romského asistenta 1. Sociální MěÚ Nový Jičín 30000 

2003 
Letní táborový pobyt pro děti zasažené 

soc. patologií 
1. Sociální MěÚ Nový Jičín 30000 

2003 Prevence kriminality a média 1. Sociální agentura MOSPRA 2000 

2003 Prevence kriminality 4. Obligat. položka 
Institut pro místní správu 

Praha 
4000 

2004 
Letní táborový pobyt pro děti z rodin 

zasažených soc. patologií 
1. Sociální MěÚ Nový Jičín 34000 

2004 Zásoba 1. Sociální DDM Fokus 31000 

2007 
Systém včasné intervence - investiční 

část 
1. Sociální Město Nový Jičín 960000 

2007 
Systém včasné intervence - 

neinvestiční část 
1. Sociální Město Nový Jičín 140000 

2008  Rozšíření  MKDS 2.situační MP Nový Jičín 360000 

2008 Koncepce PK na léta 2009 - 2011 4.oblig.položka Město Nový Jičín 50000 

2009  Bezpečí nejen pro seniory 3.Info. pro občany Město Nový Jičín 31000 

2009 Tábor  pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město  Nový Jičín 76000 

2009 Kolo mám v bezpečí 1.sociální Město Nový Jičín 138000 

2009 Právo pro každý den, prob.a resoc.prog 1.sociální  13000 

2010 Zkvalitnění komunikace s občany 3.Inf.pro občany  22000 

2010  Tábor  pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 80000 

2010 Auto není trezor 3.Inf.pro občany MP Nový Jičín 62000 

2010 Kurz sebeobrany pro ženy 1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 35000 

2010 Zefektivnění práce MP Nový Jičín 2.situační MP Nový Jičín 60000 
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2010 Cestou, stezkou, lesem v bezpečí  1.sociální SVČ Fokus 73000 

2011 Tábor pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 146120 

2011 Jak na dluhy 1.sociální Město Nový Jičín 80900 

2011 Odborná příprava strážníků MP 1.situační MP Nový Jičín 60000 

2012 Tábor pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 126500 

2012 Kurz sebeobrany pro ženy 1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 10200 

2013 Tábor pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 81000 

2013 Sebevědomý senior  1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 0 

2013 Kurz sebeobrany pro ženy 1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 38000 

2014 Tábor pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 0 

2014 Sebevědomý senior II.  1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 41000 

2014 Jak na dluhy II. 1.sociální Město Nový Jičín 17000 

2014 Kurz sebeobrany pro ženy 1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 38000 

2014 Kurz sebeobrany pro ženy II. 1.Inf.pro občany MP Nový Jičín 0 

2015 Rozšíření  MKDS 2.situační MP Nový Jičín 40000 

2015 Forenzní značení jízdních kol 2.situační MP Nový Jičín 58000 

2015 Tábor pro děti ze znev.soc.prostředí 1.sociální Město Nový Jičín 0 

 

9. Závěr 

Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta 2016 – 2020 byla zpracována ve 

spolupráci se členy Komise prevence kriminality města Nový Jičín. 

Hlavním cílem koncepce je zvyšování pocitu bezpečnosti a komfortu života obyvatel města, 

realizací probíhajících aktivit a prostřednictvím nových projektů, zaměřených především na 

preventivní působení v oblasti primární popř. sekundární prevence. 

Počátkem každého následujícího roku bude předložena radě města popř. zastupitelstvu města 

informační a hodnotící zpráva o plnění koncepce.  

 

Tato koncepce byla schválena usnesením 21. RM č.666/21/2016 dne 17.2.2016. 
 

 


