
Zpráva o projektu APK – odpověď na dotazy ze zastupitelstva 
Za statutární město Přerov zpracoval Ing. Jiří Kohout dne 31.1.2016 
 
1. Základní cíle projektu byly naplněny.  
 

Podařilo se stabilizovat základní kádr APK, na který umožňuje další rozvoj projektu. Podařilo se 
vytvořit vazbu APK na MP a rozvinout slušnou spolupráci s MP, která je oboustranně respektována. 
Občasné excesy na lidské úrovni postupně ustávají. Daří se eliminovat negace, které byly zpočátku 
citelné jak na straně úřadu, tak i veřejnosti. Negativní vystupování vůči APK téměř ustalo. Podařilo se 
tuto službu propagovat do té míry, že se na APK samovolně obracejí občané města a žádají o pomoc 
či spolupráci.  

 
Dle anketní činnosti lze vysledovat markantní nárůst subjektivní spokojenosti obchodníků 

v sledovaných oblastech s výskytem APK. Daří se intervenovat problémy na úrovni rodin, pokud jsou 
zachyceny problémy s dorůstající mládeží. Spolupráce v rámci OSPOD je velmi dobrá. Velmi se 
zefektivnila komunikace s romskou komunitou, kdy tato má díky vazbě APK – MPK, který je zároveň 
radní, přímou vazbu na politickou reprezentaci. APK jsou zváni MP a PČR k asistenci při zásazích 
v romských komunitách a některé drobné prohřešky romské komunity řeší APK s vědomím policie 
sami, tedy není potřeba intervence policie či jiných orgánů.  

 
APK jsou dle výstupů supervize stále dobře motivováni a město jim pomáhá tím, že s nimi 

spolupracuje na zlepšení jejich životní situace, komunikuje s nimi na nejvyšší politické úrovni města. 
To je samo o sobě silně motivujícím aspektem. Přidělení bytu a párování při nabídce zaměstnání 
v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti je dalším krokem v rámci komplexu opatření při 
spolupráci s romskou komunitou. 

 
Klíčové jsou návaznosti projektu do těchto oblastí - spolupráce se školou Boženy Němcové, 

OSPOD, MP Přerov, Sociální a školský odbor města Přerova 
 
2. Další postup 

 
Dne 29.1.2016 přišla informace o tom, že toho dne vyhlásil Odbor prevence kriminality 

Ministerstva vnitra ČR dotační program, v rámci něhož může obec/město získat státní účelově vázané 
finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2016. Žádosti jsou přijímány do 29. 2. 2016 
na Krajském úřadu Olomouckého kraje, tedy město Přerov s ohledem na pozitivní hodnocení 
projektu bude usilovat o zajištění dotačního titulu. Předběžný finanční rozsah projektu je již 
projednán zastupitelstvem, včetně rozpočtového opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hodnocení ředitel MP 
 
V rámci hodnocení pracovní morálky, pracovní kázně, iniciativy a dodržování všech povinností dle 
zákoníku práce je na místě konstatovat, že od svého nástup (2.5.2015) všichni zaměstnanci zařazení 
do funkce  asistenta prevence kriminality vykazují výbornou pracovní morálku. Do práce nastupují 
s předstihem a vždy řádně připraveni. Nebyl zaznamenán žádný incident týkající se např. nástupu či 
výkonu zaměstnání pod vlivem alkoholu či podobné možné negativum spojené s porušování 
povinnosti zaměstnance. Své úkoly si plní řádně a svědomitě a projevují aktivní iniciativu i nad rámec 
zadaných úkolů. 
 
Hodnocení mentora APK 
 
Asistenti prevence kriminality ve statutárním městě Přerově začali fungovat od května roku 2015. 
Pracovní doba byla rozvržena do nepravidelných osmihodinových směn, se zaměřením na 
nejefektivnější využití jejich činnosti v rizikových hodinách.  
Pracovní činnost APK byla rozdělena do několika hlavních bodů. 
 
ZÁŠKOLÁCTVÍ:  
APK v uplynulých osmi měsících řešili cca 12 případů záškoláctví, a to na ZŠ B. Němcové a ZŠ Malá 
Dlážka. Tyto jednotlivé případy řešili formou komunikace mezi rodiči dětí, danou základní školou a 
OSPOD. 
OBČANSKÉ SOUŽITÍ:  
APK v uplynulých osmi měsících řešili cca 16 případů, kde bylo narušeno občanské soužití. Vždy 
komunikovali s oběma stranami a snažili se spor vyřešit. I přes mnohdy velice vyhrocené situace, se 
jim podařilo převážnou většinu urovnat tak že nebylo potřeba dalších zásahů jak MP tak PČR.    
 
PROBLÉMOVÉ DĚTI:  
APK v uplynulých osmi měsících řešili cca 25 případů, ve kterých se jednalo o problémové děti. 
Jednalo se v převážné většině o děti, které páchaly drobné krádeže, fyzicky napadaly ostatní děti, byly 
vulgární, případně ničily cizí majetek. Opětovnou komunikací s jejich rodiči, školou a OSPOD se 
podařilo věci urovnat a děti uklidnit. V případech, kdy tato forma komunikace u mladistvých selhala, 
byly podány návrhy na OSPOD na důraznější řešení, případně odebrání dětí z péče rodičů, kteří ve 
výchově selhali. V nejednom případě se řešili i děti, které byly na útěku z dětského domova případně 
diagnostického zařízení. Vždy za spolupráce s OSPOD. 
 
SOCÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY:  
Jednalo se převážně o bezdomovce a lidi bez zaměstnání, kteří pravidelně porušovali tzv. suchou 
vyhlášku Města Přerova tím, že požívali alkohol na místech tomu zakázaných, převážně tedy u 
supermarketů a nádraží, a narušovali veřejný pořádek. K řešení těchto cca 14 situací využili APK 
především svou znalost této vyhlášky města Přerova, a daným lidem se snažili domluvit, aby upustili 
od svého protiprávního jednání s tím, že pokud budou nadále porušovat tuto vyhlášku a narušovat 
veřejný pořádek, budou nuceni na místo zavolat hlídku MP. 
 
VEŘEJNÝ POŘÁDEK:  
 
V uplynulých osmi měsících se APK setkali se zhruba 18 případy narušující veřejný pořádek a 
znečišťující veřejné prostranství. Vzhledem ke své osobní a místní znalosti vždy zjistili, kdo za tímto 
proviněním stojí a rázným způsobem zasáhli tak, aby byla sjednána náprava. 
 
JINÉ:  
Na APK se po dobu jejich působení obrátilo několik desítek osob s žádostí o pomoc, případně se 
sdělením problému, či poukázali na konkrétní nedostatky. V uplynulých měsících APK několikrát řešili 



řízení provozu na pozemních komunikacích, přivolávali  záchrannou službu ke zraněným osobám a 
uklidňovali sebevraha skákajícího pod vlak. Obrátili se na ně občané s prosbou o jejich častější výskyt, 
a to v zahrádkářské kolonii za kolejemi, u hřiště v ul. Palackého, u infocentra v Předmostí, u dětského 
hřiště v ul. Jasínkova atd. Těchto případů bylo cca 30. 
 
 


