
Pořadové číslo:  23/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Jiří Kohout, člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Strategii prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021. Znění strategie je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova se Strategií prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 zabývala 

na své 57. schůzi dne 24.11.2016 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování: 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování bude strategii projednávat na 

svém jednání dne 7.12.2016. Jeho stanovisko bude sděleno na 23. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova dne 12.12.2016 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit navrhované usnesení. Cílem Strategie prevence 

kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 je sjednocení prvků prevence kriminality a 



společensky nebezpečných jevů na území města Přerova a zaměření preventivních aktivit a projektů 

tak, aby vedly ke snížení kriminality ve městě Přerově. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zpracování nové Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 je jedno z 

doporučení pro realizací dotačních programů prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR obsažené v 

celorepublikové Strategii prevence kriminality na léta 2016 až 2020, která byla přijata usnesením 

vlády České republiky č. 66 dne 25. ledna 2016. Tato vládní strategie je hlavním východiskem také 

této strategie. 

Samotná struktura a obsah Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 

vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých 

bezpečnostních analýz včetně způsobů a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory 

rizikovosti apod.) ve vztahu k prevenci kriminality, kterou vydal Odbor bezpečnostní politiky a 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na sklonku roku 2015. 

Prioritou strategie je komplexní řešení prevence kriminality na území města Přerova, tvorba specificky 

zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů. 

Na přípravě Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 se podíleli manažer 

prevence kriminality, členové Pracovní skupiny prevence kriminality a další subjekty zapojené  

do prevence kriminality ve městě Přerově.  

 

 


