
Projektové řešení prevence kriminality města v roce 2016 

 
V roce 2016 město Ústí nad Orlicí v rámci Programu prevence kriminality realizovalo 1 projekt, 
který MV ČR podpořilo státní účelovou dotací v celkové výši 44.000 Kč. 

Město z vlastních zdrojů podpořilo již fungující projekty a rozvíjelo jinou preventivní činnost, 
na kterou nemohla být žádána státní účelová podpora z Programu prevence kriminality.  

Dotační řízení - projekty roku 2016: 

A. Výchovně-rekreační pobyt pro znevýhodněné děti 

 V rámci projektu uspořádal sociální odbor MěÚ ve spolupráci s MěP Ústí nad Orlicí 
výchovně-rekreační pobyt pro děti pocházející ze znevýhodněného prostředí. Konkrétně 
se jednalo o 16 dětských klientů, jejichž rodiny spolupracují s OSPOD Ústí nad Orlicí. 

 Pobyt se uskutečnil v termínu od 14. do 18. září 2016 v RZ Mladočov u Litomyšle. 
Program byl organizován 5 odbornými vedoucími z řad pracovníků OSPOD a MěP Ústí 
nad Orlicí. Smyslem pobytu byl všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí 
dětí a smysluplné trávení jejich volného času. 

 Poskytnutá dotace – 44.000,-Kč. 

Preventivní aktivity z finančních zdrojů města: 

1) Preventivní beseda se seniory  

 Dne 15. listopadu 2016 se v prostorách Klubu důchodců uskutečnila preventivní beseda 
věnovaná bezpečnosti seniorů. Besedu uspořádala Komise prevence kriminality Rady 
města Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Orlicí 
a Probační a mediační službou ČR. Připraveny byly přednášky Policie ČR a Městské 
policie, kteří účastníky informovaly tom, jak předcházet rizikům přepadení, jak se chránit 
před okradením či jak se vyhnout podvodům a na co si dávat pozor.  

 Finanční náklady – cca 8.000,-Kč. 

2) Asistent prevence kriminality 

 Z prostředků města byla zajištěna udržitelnost projektu Asistent prevence kriminality 
v roce 2016. 

 Byly udrženy dvě pracovní pozice pro Asistenty prevence kriminality, kteří byli již v roce 
2013 vybráni z obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ve kterých mají neformální autoritu 
a přehled o vnitřním dění. Asistenti jsou zaměstnáni u Městské policie Ústí nad Orlicí, 
která jejich činnost řídí a kontroluje. 

 Finanční náklady – cca 500.000,-Kč. 

3) Údržba městského a dohlížecího systému (MKDS) a jeho rozvoj 

 V roce 2016 bylo investováno do údržby a optimalizace stávajících kamerových bodů, 
aby byla zajištěna jejich provozuschopnost. 

 Vybudovány byly některé nové kamerové body např. na ulici T.G.Masaryka, podchod 
mezi ulicí Balcarovou a Příkopy, prostory podchodů u „Avionu“. 

 Finanční náklady – cca 650.000,-Kč. 

 

 

 



Fotografie, články z tisku apod.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky a informace o pobytu 
na webu města 

http://www.ustinadorlici.cz/cs/
udalosti/3197-poradame-

tradicni-tabor-pro-
deti?prehled=0 

Fotky a informace o preventivní besedě pro seniory  
na webu města 

http://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/3366-uskutecnila-se-preventivni-beseda-pro-
seniory?prehled=0 
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