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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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Strategii prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024. Znění strategie je 

přílohou důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 18. 11. 2021, usnesením č. 2779/74/10/2021, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit předmětný dokument. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

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

kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 je komplexní řešení prevence kriminality a tvorba 

specificky zaměřených a provázaných preventivních programů. 

 

Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov dává předkládanému materiálu kladné stanovisko. 

 

Důvodová zpráva: 

Zpracování nové Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 je jedním z 

doporučení pro realizaci programů prevence kriminality obsažené v celonárodní Strategii prevence 

kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla přijata usnesením Vlády ČR č. 66 dne 



25. ledna 2016 a usnesením Vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 2020 došlo k prodloužení této vládní 

strategie, a to do 30. září 2021. V současné době je připravena nová celonárodní strategie na období 

2022 - 2027, která je v připomínkovém meziresortním řízení u MV ČR. 

  

Struktura a obsah strategie vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence 

kriminality a víceletých bezpečnostních analýz MV ČR. 

  

Cílem strategie je eliminace sociálně patologických jevů a snižování motivů a příležitostí k páchání 

trestných činů, snížení výskytu delikventní činnosti, narušování veřejného pořádku a občanského 

soužití formou preventivních opatření ve spolupráci se všemi aktéry, kteří se na prevenci kriminality 

ve městě Přerově podílejí, a tím zvýšit pocit bezpečí občanů města. 

  

Strategické cíle a opatření budou realizovány v závislosti na finančních možnostech města.  

 

 


