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Zpracovala: pracovní skupina prevence kriminality  

 Bc. Slavěna Karkošková, manažer prevence kriminality  

Schválil: Rada města Šumperka, dne 07.02.2019: 

- usnesením č. 343/19 schválila preventivní projekty Programu prevence kriminality města 

Šumperka na rok 2019.   

- usnesením č. 344/19 uložila manažerce prevence kriminality vyplnit a odeslat žádosti  

o státní účelovou dotaci z programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 

Ministerstva vnitra České republiky pro preventivní projekty Programu prevence kriminality 

města Šumperk na rok 2019. 
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ÚVOD  

Město Šumperk se zapojilo do programu prevence kriminality na místní úrovni již v roce 1997. V letech 

1997–2018 bylo v rámci programu prevence kriminality realizovány projekty z oblasti situační a sociální 

prevence, tak i projekty sloužící k informování veřejnosti, které byly podpořeny státní účelovou dotací. 

Celkové náklady na projekty programu prevence kriminality činily přes 24 mil. Kč, přičemž Ministerstvo 

vnitra České republiky podpořilo tyto projekty státní účelovou dotací v celkové přes 14 mil. Kč, ostatní 

náklady neslo město a subjekty participující na realizaci jednotlivých dílčích projektů. 

Skutečné finanční náklady na projekty a aktivity související s prevencí kriminality ve městě Šumperku jsou 

ve skutečnosti mnohem vyšší. Bez požadavků na finanční prostředky, ze zdrojů města a dalších dotačních 

zdrojů byly realizovány projekty a aktivity, např. rekonstrukce hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, 

rekonstrukce prostor pro zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší (Armáda spásy), sociologické 

průzkumy, informační a vzdělávací aktivity, besedy, Komplexní preventivní program Šumperk pro základní 

školy (jedná se o preventivní program zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků, jehož cílem je předcházení 

rizikovému chování v třídních kolektivech), další preventivní akce a projekty Policie České republiky, 

Městské policie Šumperk nebo Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků DORIS Šumperk, pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou, modernizace a rozšíření 

kamerového dohlížecího systému, nebo výstavba skateparku v letech 2014–2015 a další.  

Další činnosti a aktivity související s prevencí kriminality jsou podporovány a financovány v rámci dotačního 

programu města Šumperka a veřejné finanční podpory každý rok. 

Graf č. 1 – Dotační programy města Šumperka - výše přidělených dotací v letech 2009–2019 

 

Do roku 2015 byla finanční podpora poskytována v rámci grantového a dotačního systému města 

Šumperka na: 

 granty 

 dotace na činnost do 50 tis. Kč 

 dotace na činnost nad 50 tis. Kč 

 vyjmenované akce do 50 tis. Kč  

 vyjmenované akce nad 50 tis. Kč 

 vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč 

Od roku 2016 je finanční podpora v rámci dotačního programu města Šumperka poskytována na: 

 Podpora neziskových akcí - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Šumperka na pokrytí části 

neinvestičních nákladů spojených s realizací následujících projektů: 

– uspořádání jednorázové neziskové akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou 

veřejně prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek. 

– uspořádání cyklu neziskových akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně 

prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek. 

– uspořádání vícedenní pobytové akce (s počtem 15 a více účastníků), se sportovní, kulturní, 

zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek. 
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 Podpora celoroční činnosti - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Šumperka na 

spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s činností organizací, které pracují s dětmi nebo ve 

zdravotně-sociální oblasti. 

 Podpora výkonnostního sportu - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Šumperka na 

spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s účastí v soutěžích výkonnostního sportu. 

Podmínky vycházející ze Strategie pro zařazení obce do systému prevence kriminality na lokální 

úrovni: 

 Institucionální předpoklady: 

– Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka byla ustanovena zastupitelstvem města 

usnesením č. 616/08. Změny v personálním složení pracovní skupiny prevence kriminality města 

Šumperka schválila rada města usnesením č. 207/19. 

– Pracovník zodpovědný za prevenci kriminality: zřízení funkce manažera prevence kriminality bylo 

schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 615/08. Manažer prevence kriminality je 

referentem odboru sociálních služeb MěÚ Šumperk. 

 Vlastní strategický dokument zaměřený na bezpečnost 

– Strategie prevence kriminality města Šumperka na období 2018–2021 byla schválena 

zastupitelstvem města usnesením č. 888/17 ze dne 02.11.2017. 

Preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2019 

Dílčí projekty zařazené do „Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2019“ (dále jen 

Program 2019) naplňují cíle a priority stanovené ve „Strategii prevence kriminality města Šumperka na 

období 2018–2021. 

MVČR vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 dne 13. prosince 2018 a termín 

pro odeslání žádostí byl do 15.2.2019. V souladu s podmínkami stanovenými MVČR zveřejnilo Město 

Šumperk na svých webových stránkách výzvu k předkládání žádostí o zařazení preventivních projektů do 

PPK 2019 dne 14.12.2018. Termín pro podání projektů ucházejících se o zařazení do PPK 2019 byl do 

14.1.2019. Na odbor sociálních věcí bylo ve stanoveném termínu doručeno celkem sedm preventivních 

projektům. S návrhy projektů byla dne 17.1.2019 seznámena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost 

ve městě. Všechny doručené projekty na svém jednání dne 28.1.2019 projednala pracovní skupina 

prevence kriminality města Šumperka (dále jen pracovní skupina). Členové pracovní skupiny po diskusi k 

jednotlivým preventivním projektům jednohlasně nedoporučili zařazení jednoho projektu a jednohlasně 

schválili zařazení šesti preventivních projektů do PPK 2019 a doporučili vyplnit a odeslat žádost o státní 

účelovou dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro těchto šest preventivních 

projektů. 

PRÁZDNINOVÉ POBYTY  

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a 

potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi 

pracovníky MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (dále jen OSPOD) a jejich 

klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích 

a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v 

krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí 

a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k 

delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu budou realizovány tři pobyty. 

 Zimní (lyžařský) pobyt ve dnech 31.1.–3.2.2019. 

 Letní táborový pobyt ve dnech 12.–21.7.2019. 

 Podzimní poznávací pobyt ve dnech 28.–30.10.2019. 

Součástí pobytů budou sportovní aktivity, kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně 

preventivní aktivity s využitím animovaných spotů vytvořených v rámci projektu Olomouckého kraje Megafon 

– více než jen bezpečnost a celoevropské kampaně Say no! – řekni ne sexuálnímu nátlaku a vydírání.  

Cílová skupina – děti a mládež ve věku 6–17 let, které jsou v evidenci OSPOD MěÚ Šumperk. Případně také 

děti, které v evidenci OSPOD v posledních dvou kalendářních letech byly a pracovníci OSPOD usoudí, že je 

třeba s nimi i nadále preventivně pracovat. 
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ČLOVĚK A PES NA ULIC I BEZPEČNĚJI V PARKU, NA HŘIŠTI I  VE SQUATECH 

V Šumperku jsou lidé bez domova, kteří žijí se svými psy na ulici a nemohou využívat sociální služby z 

důvodu, že není možné do prostor poskytování služeb, kde jsou jak jiní uživatelé služeb, tak zaměstnanci, 

umístit psa bez náhubku, bez očkování, bez řešení nákazy parazitů. Osoby (majitelé psů) jsou díky tomu 

více ohroženi kriminalitou, současně jsou sami často pachateli trestných činů např. neoprávněné vniknutí 

do soukromých prostor apod. Tyto osoby nejen, že nemohou využít sociálních služeb, ale současně 

nemohou sami k lékaři, na policii, na úřady atd. Díky tomu se zvyšuje riziko kriminality, krádeží nebo 

žebrání. Cílem tohoto projektu je realizace preventivního opatření pro zajištění bezpečností veřejnosti, 

včetně dětí v parcích, na hřištích, v ulicích, majitelů psů z řad běžných občanů města Šumperka, a to 

zřízením kotců v místech, kde jsou poskytovány sociální služby lidem bez domova a tím jim tyto služby 

zpřístupnit (služby nízkoprahového denního centra, noclehárny, popř. azylového domu).  

Současně má projekt sloužit jako prevence páchání přestupků nebo trestných činů osob bez domova, 

majitelů psů, kteří žijí přímo na ulici, squatech apod. Díky pořízení kotců, kde mohou být psi těchto osob po 

určitou dobu umístěni, a to ve dne nebo v noci, bude částečně zamezeno pohybu osob se psy na ulici, bude 

zabezpečeno veterinární ošetření (prevence nákazy) a tyto osoby dostanou možnost vyčlenit se z krizového 

prostředí ulice. Majitelé psů si vždy svého psa po ukončení poskytování služby vyzvednou, současně budou 

participovat na úklidu kotců a dalších potřebných záležitostech. Nejedná se tedy o umístění volně 

pobíhajících psů ani o suplování útulku pro psy. 

Cílová skupina – osoby starší 18 let ohrožené kriminální činností nebo sami kriminální delikty páchající 

s omezenou možností využít jakýchkoli služeb, majitelé psů žijící na ulici. 

ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ U DĚTÍ –  INTERVENČNÍ PROGRAM PRO RODIČE  

Cílem projektu je efektivní řešení výchovných problémů vytipovaných klientů kurátorů pro mládež 

MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, jejichž chování je problematické a 

vyžaduje dlouhodobou a komplexní péči zaměřenou nejen na práci s klientem (dítětem), ale i s prostředími 

dítěte, jež mohou významně ovlivnit řešený problém (tedy zejména s rodinou a se školou).  

Počet dětí s problémovým chováním neustále narůstá. Nevhodné a nežádoucí chování jako agresivita, 

hrubost, lhaní, záškoláctví, kriminalita, šikana se vyskytují bohužel stále častěji. Ve chvíli, kdy primárně-

preventivní aktivity zaměřené na problematické chování selhaly, je potřeba přistoupit k aktivitám 

intervenčním. V rámci projektu bude realizována 

 Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika dítěte – dítě, jehož chování se jeví jako 

problematické, nevhodné a nežádoucí, projde podrobnou psychologickou diagnostikou. To je nutné pro 

porozumění jeho problému, získání informací k jeho prostředí a také k němu samotnému. Na základě 

toho je pak možné navrhnout efektivní a vhodnou péči etopedickou, psychologickou nebo 

psychoterapeutickou pro něj i pro jeho rodiče. 

 Individuální etopedické intervence – budou zaměřeny na změnu nevhodného chování a zorientování se 

v problematice konkrétního rizikového chování dítěte. 

 Intenzivní dlouhodobá spolupráce ve formě intervenčního programu pro rodiče – zapojení rodičů do 

řešení problému, posílení zájmu a schopností, jak v žádoucím chování dítě podpořit, budou zpracována 

témata jako např. výchovný přístup, pravidla v rodině, důslednost, odměny a tresty, odpovědnost dítěte, 

pomoc s domácími pracemi, příprava dítěte do školy, spolupráce rodičů se školou apod. 

 Konzultace se školou – budou zaměřeny na problematiku kázně ve třídě a hledání konkrétních 

možností řešení nevhodného chování. 

Cílová skupina – vybraní klienti kurátorů pro mládež ve věku 9–18 let; rodiče klientů; třídní učitelé a 

spolužáci. 

UČÍME SE VAŘIT  

Hlavním cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti směřující k prevenci a 

potlačení rizikového chování a trávení volného času. Projekt bude zaměřený na děti, které jsou ohrožené 

sociálním vyloučením a podpoří se u nich rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, sociálních dovedností 

i komunikačních schopností. Tyto děti jsou z rodin, se kterými je z důvodu jejich nepříznivé sociální situace 

navázána dlouhodobá spolupráce ze strany MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a 

prevence, tak i oddělení sociální pomoci.  

Dalším cílem projektu je navázání nových kontaktů s jinou věkovou skupinou lidí, seniory, děti si tak lépe 

osvojí základy slušného chování a komunikačních technik. Mezigeneračním setkáním těchto dvou 

rozdílných věkových skupin předpokládáme, že dojde k vzájemnému poznání, pochopení, respektu 

i toleranci.  

Děti si v rámci projektu teoreticky i prakticky osvojí základy správného stravování, režimu, stolování a také 

základní postupy při přípravě stravy. Děti si vyzkouší, jak připravit stravu tematicky rozdělenou na přípravu 



 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ŠUMPERKA NA ROK 2019 

- 5 - 

studených pokrmů, polévek, hlavních jídel a jednoduchých sladkých dezertů. Děti budou mít možnost si 

recepty zapisovat do své vlastní kuchařky, kterou si samostatně vyrobí. Do kuchařky si mohou zapsat také 

recepty a rady, které získají během společného setkání se seniory. Na společném setkání dětí a seniorů z 

Klubu důchodců Šumperk děti představí ochutnávky jídel, které se naučily připravovat a také rostliny, které 

si samostatně vypěstovaly. Na závěr bude uspořádáno společné vyrábění voňavých pytlíčku ze sušených 

rostlin a balzámů na rty.  

Cílová skupina – děti ve věku 5 - 15 let ze sociálně slabých rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením 

a rizikovým trávením volného času. Jedná se také o děti s negativními projevy chování. Senioři z Klubu 

důchodců. 

FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL (KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK) 

SYNTETICKOU DNA 

Cílem projektu je zavést značení a evidenci jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, novým a 

efektivním prostředkem situační prevence – forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních 

pomůcek), syntetickou DNA a tímto novým prvkem ochránit majetek občanů, který je častým objektem 

zájmu osob páchajících protiprávní činnost. Dále odradit potenciální pachatele od majetkové trestné 

činnosti, znesnadnit páchání trestné činnosti, snižovat její míru a závažnost a zvyšovat tak pocit bezpečí 

občanů.  

V rámci projektu budou strážníky městské policie jízdní kola (invalidní vozíky) označena syntetickou DNA, 

zdokumentována a zaevidována do celostátního registru. Pro označení kola bude nutné předložit doklady 

nebo podepsat čestné prohlášení o nabytí jízdního kola a vyplnit formulář pro podrobný popis evidovaného 

předmětu včetně fotografie. Toto značení není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé označené 

jízdní kolo, příp. invalidní vozík, nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje, že toto kolo nebo 

invalidní vozík je chráněno syntetickou DNA. Záměrem projektu je především preventivní účinek s cílem 

odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin nebo jej usvědčit z jeho spáchání. 

Cílová skupina – občané města Šumperka, majitelé jízdních kol (invalidních vozíků) starší 18 let, v případě 

osoby mladší 18 let bude vyžadován doprovod zákonného zástupce. 

SENIOŘI V BEZPEČÍ  

Cílem projektu je prostřednictvím pěti besed přispět ke zvyšování pocitu bezpečí a ochraně zdraví seniorů 

a osob se zdravotním postiženým, a ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na této cílové 

skupině.  

Senioři, ale také osoby se zdravotním postižením, patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel, mají výrazný 

podíl ve struktuře obětí trestné činnosti. Trestná činnost páchaná na této cílové skupině je především 

majetkového charakteru, často se stávají cílem zlodějů a podvodníků a to díky své důvěřivosti nebo 

zdravotnímu postižení, ale také mnohdy díky své horší fyzické kondici. Senioři a osoby se zdravotním 

postižením žijící ve vlastních domácnostech, mnohdy osamoceně, jsou také vystaveni riziku pádů a nehod v 

domácnosti, ale také počínajícím příznakům onemocnění souvisejících se stářím nebo zdravotním 

postižením.  

Na besedách, jejichž lektory budou odborníci z oblasti práce se seniory a osobami se zdravotním 

postižením (pracovníci odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, popř. NNO, a zástupci IZS), budou v první části 

senioři a osoby se zdravotní postižením seznámeni s tím, jak se bezpečně chovat doma – jak předcházet 

požárům, jakým způsobem se mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak 

si mají chránit své soukromí, jaké jsou možnosti zajištění jejich bytu nebo jak reagovat na různé nabídky. 

Druhá část se bude věnovat základům „první pomoci“ – informace o civilizačních onemocněních, které 

velice často postihují právě tuto cílovou skupinu, např. cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak, artróza, 

apod. a jejich včasné rozpoznání v praxi, jak předcházet úrazům v domácnosti, prevenci pádů, rehabilitaci, 

ergoterapii… Účastníci besed budou seznámení s Kartou života, která bude obsahovat důležité informace o 

seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením a jeho zdravotním stavu. Tato karta bude obsahovat cenné 

údaje zejména pro záchranný integrovaný systém a to v případě, kdy bude muset zasahovat v bytě seniora 

nebo osoby se zdravotním postižením a ten nebude schopen podat důležité informace o své osobě a svém 

zdravotním stavu (krevní skupina, alergie, užívané léky aj.). Každý účastník besedy kartu života obdrží. 

Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením. 



 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ŠUMPERKA NA ROK 2019 

- 6 - 

1. ANALÝZA  KRIMINALITY 

1.1  BEZPEČNOSTNÍ ANA LÝZA –  POLIC IE ČR  

1.1.1 Policie ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk (dále jen ÚO Šumperk) je 

útvar s územně vymezenou působností. Svou činnost vykonává na teritoriu okresu Šumperk, v rámci 

kterého je dislokováno celkem 5 obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice a Velké 

Losiny. Z těchto je obvodní oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením ÚO Šumperk Policie ČR. 

Obrázek č. 1 – Působnost Územního odboru PČR Šumperk 

 

Tabulka č. 1 – Rizikovost okresu Šumperk  

  2014 2015 2016 2017 2018 rozdíl 

Kriminalita  2 320 2 066 2 020 1 719 1 766 +47 

Stíháno osob 1 197 1 027 1 197 936 948 +12 

Objasněnost v % 62,16 63,89 68,61 68,55 67,55 –1,3 

Zkrácené přípravné řízení – počet skutků 778 435 490 385 427 +42 

V roce 2018 bylo ve služebním obvodu ÚO Šumperk spácháno celkem 1 766 trestných činů, což je o 47 

trestných činů více než v roce 2017. Z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo objasnit 1 193 

skutků, to znamená, že z celkového počtu spáchaných trestných činů se podařilo v rámci ÚO Šumperk 

objasnit 67,55 % evidovaných trestných činů. ÚO Šumperk se v rámci Krajského ředitelství Olomouckého 

kraje v objasněnosti umístil na 2. místě za Územním odborem Jeseník. 

Obrázek č. 2 – Počet trestných činů a index kriminality, ÚO PČR Šumperk, 01–10/2018 
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Tabulka č. 2 – Kriminalita (přečiny i zločiny) ÚO Šumperk  

 celkem násilná mravnostní majetková ostatní zbývající hospodářské 

2013 2 318 259 12 1 173 236 388 250 

2014 2 320 239 20 1 037 270 405 349 

2015 2 066 229 15 797 217 406 402 

2016 2 020 224 22 680 249 391 454 

2017 1 719 187 62 565 220 308 377 

2018 1 766 215 27 569 208 335 412 

Z celkového nápadu trestné činnosti má stejně jako v předešlých letech největší podíl majetková trestná 

činnost, a to přes 32 %, jedná se především o krádeže prosté a krádeže vloupáním. Za celé sledované 

období dochází k pozvolnému nárůstu podílu hospodářské kriminality, z 10,79 % v roce 2013 na 23,33 % 

v roce 2018.  

PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI  

Tabulka č. 3 – Struktura pachatelů trestných činů (ÚO PČR Šumperk) 

  0–14 let 15–17 let  recidivisté 

2014 26 25  843 

2015 10 30  504 

2016 21 43  600 

2017 64 43  638 

2018 26 41  363 

1.1.2 Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje, Obvodní oddělení Šumperk (OOP) 

Ve srovnání s rokem 2017 došlo na území OOP Šumperk ke snížení nápadu trestných činů a to 100 

trestných činů. V roce 2018 se podařilo objasnit celkem 568 trestných činů, objasněnost činila 70,73 %. 

Na celkovém nápadu trestné činnosti na území Územního odboru Šumperk se Obvodní oddělení policie 

Šumperk podílelo v roce 2018 celkovým nápadem trestných činů 45,47 %, což je ve srovnání s rokem 

2017 pokles o 7,06 %.  

Graf č. 2 – Celkový nápad trestných činů, OOP Šumperk, 2005–2018 (k 31.12.) 

 

Tabulka č. 4 – Počet trestných činů a index kriminality dle OOP Územního odboru Šumperk, 01–10/2018  

 
počet 

trestných činů 

index 

kriminality 

OOP Šumperk 684 133,9 

OOP Hanušovice 110 120,7 

OOP Velké Losiny 124 118,4 

OOP Mohelnice 192 104,7 

OOP Zábřeh 407 118,4 

1 066 1 105 
1 059 

1 166 
1 102 

991 
1 062 1 103 

1 024 
1 093 

1 029 
982 

903 
803 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Obrázek č. 3 – Počet trestných činů a index kriminality, OOP Šumperk, 01–10/2018 

 

SKLADBA KRIMINALITY 

Tabulka č. 5 – Skladba kriminality, OOP Šumperk, 2012–2018 (k 31.12.) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková kriminalita 1 024 1 093 1029 982 903 803 

Majetková kriminalita celkem 484 439 376 323 316 244 

Násilná + mravnostní kriminalita 99 107 104 111 129 112 

Ostatní kriminalita celkem 109 123 106 113 108 110 

Zbývající kriminalita celkem 185 203 183 174 157 151 

Hospodářská kriminalita 147 221 260 261 193 186 

Skutky nejvíce zatěžující město 

Z celkového nápadu trestné činnosti na teritoriu OOP Šumperk má největší podíl majetková trestná činnost 

s nápadem 244 trestných činů. Jedná se především o krádeže vloupáním a krádeže prosté.  

 Krádeže vloupáním – v roce 2018 bylo evidováno 47 případů krádeží vloupáním a oproti roku 2017 

došlo ke snížení o 16 případů; objasněnost činila 48,94 %.  

K nižšímu nápadu došlo u případů vloupání do obchodů, restaurací, hostinců a do kiosků. Ke zvýšení 

evidovaného nápadu došlu u vloupání do bytů, víkendových chat a rodinných domů – celkem bylo 

evidováno 22 případů, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 1 případ. Zbývajících 20 případů 

krádeží vloupáním spáchaných v roce 2018 bylo provedeno do ostatních objektů (šatní skříně, kůlny, 

sklady, garáže apod.). 

 Prosté krádeže – prostých krádeží bylo evidováno 128 případů, přičemž oproti roku 2017 došlo 

ke zvýšení nápadu o 12 případů, objasněnost v této oblasti činila 59,38 %. 

K nárůstu evidovaných případů došlo v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 u krádeží v jiných 

objektech a ve volném terénu (+4 případy), u krádeží věcí z nezajištěných automobilů (+11 případů) a 

krádeží jízdních kol (+5 skutků).  

 Z ostatní majetkové trestné činnosti mají největší podíly obecné podvody, celkem bylo v roce 2018 

evidováno 35 případů, což představuje snížení o 52 skutků oproti předešlému roku, ke snížení 

o 8 případů oproti roku 2017 došlo také u poškození cizí věci. 

Ostatní kriminalita – ke zvýšení nápadu došlo u trestného činu sprejerství, v roce 2018 bylo evidováno 

26 případů (+9 skutků oproti roku 2017). K mírnému snížení došlo u trestného činu výtržnictví, kdy bylo 

v roce 2018 evidováno 11 případů (–4 skutky oproti roku 2017).  

V roce 2018 došlo ke snížení evidovaných trestných činů zanedbání povinné výživy o 26 případů na celkový 

počet 57, v roce 2017 bylo evidováno 83 případů. 

Násilných trestných činů bylo 103 případů a objasněnost činila 83,5 %, jde o razantní zvýšení nápadu oproti 

roku 2017 o 14 skutků. K nárůstu došlo především u přečinů nebezpečného vyhrožování (+6 skutků ve 

srovnání s rokem 2017). 

V oblasti hospodářské kriminality došlo ve srovnání s rokem 2017 sice k poklesu o 7 případů, podíl 

hospodářské kriminality na celkové kriminalitě však oproti předchozímu roku vzrostl o 1,79 %. Ze 186 

evidovaných kriminálních deliktů bylo objasněno 139 případů, což činí 74,73 %.  
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STRUKTURA PACHATELŮ  

Tabulka č. 6 – Struktura pachatelů trestných činů, OOP Šumperk, 2008–2018 (k 31.12.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

do 15 let 20 4 31 14 8 10 11 5 9 32 18 

15 – 18 let 33 41 30 24 26 20 17 18 26 25 24 

recidivisté 412 396 227 274 302 282 286 382 290 202 188 

pod vlivem alkoholu, 

drog 
113 88 73 127 108 69 88 73 93 67 74 

            

celkem 578 529 528 439 444 381 402 478 562 472 488 

Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu celkového počtu pachatelů v roce 2018 na 488 pachatelů, což 

je nárůst o 16 pachatelů. K poklesu počtu pachatelů došlo u věkové kategorie do 15 let, i věkové kategorie 

15–18 let.  

PŘESTUPKY  

V roce 2018 bylo na území obvodního oddělení Šumperk zjištěno celkem 2 136 přestupků, což je ve 

srovnání s rokem předchozím pokles (–1 431)1. Z celkového počtu přestupků se podařilo objasnit 2 087 

přestupků. Z celkového počtu osob, které se dopustily přestupku, bylo 1 581 občanů ČR, 33 cizinců z EU a 

9 cizinců mimo EU.  

V roce 2018 bylo na teritoriu OOP Šumperk řešeno 83 přestupků s prvky domácího násilí, využito institutu 

vykázání bylo u 12 osob, což je o 2 osoby méně než v roce 2017. U domácího násilí se jedná o stejný počet 

jako v minulém roce. 

Graf č. 3 – Celkový nápad přestupků, OOP Šumperk, 2003–2018 

 

 

Zdroje: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, oddělení analytiky a 

kyber. kriminality  

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, obvodní oddělení 

Šumperk – Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve 

služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 http://www.mapakriminality.cz/  

                                                           

1 Pokles napadených přestupku v roce 2018 oproti roku 2017 (cca -1400) zapříčinila pouze jediná skutečnost  a to ta, 

že k 1.1.2018 vniklo v rámci ÚO Šumperk nové oddělení – oddělení hlídkové služby Šumperk, kam bylo v rámci nové 

systemizace převedeno 16 tabulkových míst s OOP Šumperk. 
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1.2  BEZPEČNOSTNÍ  ANALÝZA –  MĚSTSKÁ POLICIE ŠUMPERK  

MĚSTSKÁ POLICIE ŠUMPERK (MP Šumperk )  

MP Šumperk má jedno pracoviště, zajišťující nepřetržitou službu, strážníci slouží ve dvanáctihodinových 

směnách, obvyklý počet strážníků ve směně je pět, tj. dozorčí a dvě dvoučlenné hlídky, z nichž jedna je 

motorizovaná a druhá je pěší.  

V roce 2018 řešili strážníci MP Šumperk celkem 5 920 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, 

předvádění osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.). Podařilo se zadržet 21 osob, podezřelých 

ze spáchání trestného činu a 16 osob hledaných či pohřešovaných.  

Graf č. 4 – Počet řešených událostí MP Šumperk, 2004–2018 

 

Přestupky řešené MP Šumperk  

Přestupků bylo řešeno celkem 2 524, příkazem na místě bylo uloženo celkem 2 350 pokut, postoupením 

správnímu orgánu bylo řešeno 141 přestupků a 33 přestupků bylo řešeno napomenutím. Průměrná výše 

uložené pokuty činila 401 Kč.  

Graf č. 5 – Přestupky řešené MP Šumperk, 2007– 2018 

 

 

Přestupky v dopravě 

 V roce 2018 bylo řešeno celkem 2 035 přestupků v dopravě, což je ve srovnání s rokem 2017 pokles o 

53 přestupků. 

 Ve 121 případech řešila MP přestupky cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené viditelnosti 

bez osvětlení, jízda po chodníku apod.). 
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Ostatní přestupky 

 Těchto přestupků bylo v roce 2018 zjištěno a řešeno celkem 489, což je ve srovnání s rokem 2017 

nárůst o 87 událostí. Mezi tyto přestupky patří zejména přestupky: 

 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (44 případů), 

 přestupky proti veřejnému pořádku (136 případů), 

 přestupky proti občanskému soužití (21 případů), 

 přestupky proti majetku, včetně krádeží v obchodech (142 případů), 

 další protiprávní jednání, zejména porušování obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) a nařízení 

města (146 případů), z toho porušení OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství bylo řešeno v 65 případech (+26 případů ve srovnání s rokem 2017), nerespektování 

tržního řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový prodej, bylo řešeno v 6 případech. 

Zdroj:  vše MP Šumperk  

1.3  DATA O VYBRANÝCH DRUZÍCH PŘESTUPKŮ  

PŘESTUPKY  

 proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, 

 proti majetku, 

 přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku: 

– Vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

– Vyhláška č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, 

– Vyhláška č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených 

veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků, 

– Vyhláška č. 4/2004 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastňuje větší počet osob. 

Tabulka č. 7 – Přestupky, SO ÚO ORP Šumperk  

 Přestupky k 31. 12. Změna  Index na 10 tis. obyv.2 Změna  

 2017 2018  2017 2017  

proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 1 779 1 639 -140 255,00 235,79 -19,21 

proti majetku 1 028 1 063 35 147,35 152,93 5,58 

proti obecně závazným vyhláškám v oblasti 

bezpečnosti a veřejného pořádku 
102 99 -3 14,62 14,24 -0,38 

Zdroj: MěÚ Šumperk – odbor správní a vnitřních věcí, odd. přestupků; MP Šumperk; PČR – ÚO Šumperk  

  

                                                           

2  Počet obyvatel ve správním obvodu ÚO ORP Šumperk k: 

31.12.2017: 69 765 

31.12.2018: 69 510 
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2. SOCIÁLNĚ -DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

Město Šumperk je významným centrem v severozápadní části Moravy, městem ležícím severně od 

úrodných rovin Hané, v podhůří nejvyššího pohoří Moravy - Jeseníků, v údolí řeky Desné. Nadmořská výška 

města je 330 m n. m. Šumperk má v současné době něco málo přes 26 tisíc obyvatel, což jej řadí na čtvrté 

místo v žebříčku populačně největších měst v Olomouckém kraji (po městech Olomouc, Prostějov a Přerov). 

Šumperk je obcí s rozšířenou působností. Správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Šumperk má celkem 36 obcí s necelými 70 tisíci obyvateli.  

2.1  ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ  ÚDAJE  

V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve městě Šumperku. Z grafu je patrné, že počet 

obyvatel ve městě neustále klesá. 

 Graf č. 6 – Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2002–2017 

 

Celkový přírůstek obyvatelstva představuje změnu počtu obyvatel v důsledku přirozené měny obyvatel (živě 

narození – zemřelí) a změny stěhováním (přistěhovalí – vystěhovalí). Z následující tabulky je patrné, 

že v celém sledovaném období let 2007–2017 dosáhl celkový přírůstek pouze záporných hodnot.  

Tabulka č. 8 – Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2007–2017 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet obyvatel k 31.12. 27 946 27 754 27 492 27 337 27 040 26 870 26 806 26 697 26 478 26 305 26 151 

přírůstek přirozený –19 13 17 –38 –52 –66 –56 –49 –64 –58 –49 

přírůstek stěhováním –104 –205 –279 –117 –97 –104 –8 –60 –155 –115 –105 

přírůstek celkový –123 –192 –262 –155 –149 –170 –64 –109 –219 –173 –154 

Nejvyšší záporné hodnoty dosáhl celkový přírůstek v roce 2009, a to –262 obyvatel, nejnižší pak v roce 

2013, kdy celkový přírůstek činil –64 obyvatel. Přírůstek stěhováním dosáhl po celé sledované období 

pouze záporných hodnot, kladných hodnot dosáhl v letech 2008 a 2009přirozený přírůstek, což však 

nemělo významný vliv na celkový přírůstek, který i v těchto letech dosáhl záporných hodnot.     

Tabulka č. 9 – Základní demografické údaje města Šumperka 

 2015 2016 2017 

 celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

stav k 31. 12.  26 478 12 504 13 974 26 305 12 400 13 905 26 151 12 331 13 820 

průměrný věk 43,7 41,7 45,6 44 41,9 45,9 44,2 42,2 46 

živě narozené děti 251 126 125 257 135 122 289 126 163 

zemřelí 315 158 157 315 167 148 338 152 186 

přirozený přírůstek celkem -64 -21 -43 -58 -32 -26 -49 -26 -23 

přistěhovalí 555 224 331 630 290 340 576 269 307 

vystěhovalí 710 346 364 745 362 383 681 312 369 

saldo migrace celkem -155 -32 -123 -115 -72 -43 -105 -43 -62 

přírůstek/úbytek celkem -219 -53 -166 -173 -104 -69 -154 -69 -85 

V roce 2017 tvořilo z celkového počtu 1 257 migrujících obyvatel vystěhovalých 54,18 %. 
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Z grafu níže je patrné, že počet obyvatel města ve věkové kategorii 15–64 let neustále klesá, v roce 2017 

ve srovnání s rokem 2016 o 226 osob. Zvyšující se podíl má věková kategorie osob starších 65 let, v roce 

2017 oproti roku 2016 byl celkový přírůstek v této věkové kategorii +57. 

Graf č. 7 – Věková skladba obyvatel města Šumperka, 2002–2017 

 

Zdroj: vše Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci   

2.2  NEZAMĚSTNANOST  

Olomoucký kraj je území, které je vnitřně poměrně výrazně diferencované. Odlišnosti mezi centrální a 

severní částí kraje (které najdeme již na úrovni geografických charakteristik), se pak promítají i do 

charakteru a stupně rozvoje ekonomiky, do oblasti infrastruktury, lidských zdrojů a samozřejmě i 

(ne)zaměstnanosti. Pro zjednodušení můžeme mluvit o trhu práce v horských okresech (Jeseník a Šumperk) 

a v hanáckých okresech (Olomouc, Prostějov a Přerov), i když samozřejmě i v rámci jednotlivých okresů 

existují v mnoha případech velké rozdíly v charakteru mikroregionů. Ekonomika hanáckých okresů je více 

stabilní a více diverzifikovaná, ekonomika v horských okresech je silněji ovlivněna sezónností a možnosti 

jejího rozvoje jsou limitovány infrastrukturou, zvláště dopravní. Zatímco v minulosti existovaly (v oblasti 

nezaměstnanosti) mezi těmito dvěma skupinami okresů výrazné rozdíly, zejména v posledních dvou letech 

se tyto odlišnosti dosti setřely. 

Okres Šumperk leží v dopravně odlehlejší části kraje, nezaměstnanost je z velké míry ovlivněna existencí 

špatně dostupných oblastí s minimem pracovních příležitostí. V tomto okrese se důsledky světové 

hospodářské krize projevily v minulých letech s největší silou. Šumpersko bylo postiženo nejen masovým 

propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou tradicí, jejichž 

případná obnova v budoucnu je v mnoha případech nereálná. 3 

Graf č. 8 – Podíl nezaměstnaných osob ve městě Šumperk, 2002–2018 

 

Zdroj: vše - ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk  

                                                           

3 https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/OLkraj1217_VER.pdf 
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2.3  SOCIÁLNÍ  DÁVKY ZÁVISL É NA PŘÍJMU  

Ve srovnání s předchozími roky dochází k poklesu počtu vyplacených dávek SSP a pomoci v HN, ale také 

celkové výše všech sledovaných dávek. Výjimkou je počet dávek u příspěvku na živobytí, který v roce 2018 

ve srovnání s rokem předchozím mírně stoupl (+647 dávek), celková výše vyplacených dávek však klesá. 

2.3.1 Dávky státní sociální podpory (SSP) 

– Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě. 

Tabulka č. 10 – Dávky státní sociální podpory, SO OÚ ORP Šumperk, 2015–2018 

    2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na bydlení 

počet dávek 15 952 14 810 12 780 10 856 

index na 10 tis. obyv. 2 270,42 2 114,90 1 831,86 1 561,79 

výše dávek (v Kč) 48 396 009 45 974 703 41 624 425 35 173 006 

Přídavek na dítě 

počet dávek 39 458 35 564 28 871 20 950 

index na 10 tis. obyv. 5 616,00 5 078,61 4 138,32 3 013,95 

výše dávek (v Kč) 23 908 808 21 529 470 17 920 640 18 230 490 

2.3.2 Pomoc v hmotné nouzi (HN) 

– Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 

Tabulka č. 11 – Pomoc v hmotné nouzi, SO OÚ ORP Šumperk, 2015–2018  

    2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na živobytí 

počet dávek 11 942 9 184 7 277 7 924 

index na 10 tis. obyv. 1 699,69 1 311,49 1 043,07 1 139,98 

výše dávek (v Kč) 44 605 153 33 384 473 23 836 784 14 544 323 

Doplatek na bydlení 

počet dávek 4 617 3 516 2 616 1 963 

index na 10 tis. obyv. 657,13 502,09 374,97 282,41 

výše dávek (v Kč) 14 916 368 11 581 560 8 990 061 6 734 138 

Mimořádná okamžitá 

pomoc 

počet dávek 590 478 396 218 

index na 10 tis. obyv. 83,97 68,26 56,76 31,36 

výše dávek (v Kč) 856 310 562 587 560 785 353 223 

Zdroj: vše – ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk  

2.4  MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ,  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚC Í  

2.4.1 Kurátor pro dospělé 

Graf č. 9 – Statistika sociálního kurátora MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí, 2008–2018 
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V rámci odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk působí i sociální kurátorka. Náplň práce sociální kurátorky 

spočívá v práci s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, včetně šetření v rodinách, 

spolupráci s věznicemi, OS, OSZ, ÚP – SSP a HN, PMS, NNO … Kontakt s mladistvými před ukončením ÚV, 

šetření v terénu, spolupráce s DPC a komplexní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením 

(poradenství, ubytování, dávky, …). 

Celkový počet osob v evidenci kurátora pro dospělé po celé sledované období stoupá, ve srovnání s rokem 

2008 to je v roce 2018 více o 639 osob, ve srovnání s rokem 2017 to je v roce 2018 více o 186 osob. 

2.4.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 

MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:  

– 1 vedoucí,  

– 9,5 úvazku terénních sociálních pracovníků, 

– 3,5 úvazku pracovnice náhradní rodinné péče,  

– 3 úvazky kurátoři pro mládež. 

Tabulka č. 12 – Celková evidence OSPOD, 2015–2018 

 nově zaevidované evidovaný počet 

případů 

2015 472 671 

2016 479 565 

2017 454 475 

2018 414 483 

V roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 počet evidovaných případů opět mírně stoupl na 483, což je 

o 8 případů více.  

Graf č. 10 – Rejstřík OM – počet nově zaevidovaných případů, 2008–2018 

 

Tabulka č. 13 – Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, 2008–2018 

  
Stav k 1.1. 

Nově 

umístění 

Návrat 

domů 

Umístění 

do NRP 
Zletilost Ostatní 

Stav 

k 31.12. 

2008 UV 59 22 2 9 10 – 60 

  OV 2 1 – – 1 – 2 

2009 UV 67 18 16 7 13 3 44 

  OV 4 – – – 1 – 3 

2010 UV 44 21 2 – 3 1 59 

  OV 3 2 – – 3 – 2 

2011 UV 59 21 5 3 14 3 55 

  OV 2 1 – – 1 – 2 

2012 UV 55 21 2 2 8 4 60 

  OV 2 3 - - 1 2 2 

2013 UV 60 19 - - 7 5 67 

  OV 2 - - - - - 2 

2014 ÚV 67 18 2 4 12 - 67 

  OV 2 - - - - - 2 

340 338 335 345 354 
318 322 
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2015 ÚV 67 6 3 1 10 1 58 

  OV 2 1 - - - - 3 

2016 ÚV 58 24 7 - 5 1 73 

 OV 3 1 - - 2 - 2 

2017 ÚV 73 13 3 0 2 0 79 

 OV 2 0 0 0 0 0 2 

2018 ÚV 79 13 8 0 4 1 79 

 OV 2 2 0 0 0 0 4 

Z tabulky výše je patrné, že v roce 2018 je ve srovnání s rokem 2017 počet dětí s nařízenou ústavní 

výchovou stejný, tento počet je však stále vyšší než v letech předchozích. Počet dětí s uloženou ochrannou 

výchovou je v roce 2018 o 2 dětí vyšší než v roce předchozím. 

STATISTIKY KURÁTORŮ PRO MLÁDEŽ  

Ve srovnání s rokem 2017 došlo v roce 2018 k poklesu počtu klientů kurátorů pro mládež OSPOD MěÚ 

Šumperk. K poklesu došlo u obou věkových kategorií, do 15 let i nad 15 let.  

Graf č. 11 – Věkové složení klientů kurátorů pro mládež OSPOD Šumperk, 2007–2018 

 

Tabulka č. 14 – Statistika kurátorů MěÚ Šumperk, 2003–2018 

 

trestné 

činy 
přestupky 

vých. 

problémy 
dohled 

předb. 

opatření 

2003 102 47 167 7 5 

2004 98 63 166 7 7 

2005 89 83 165 4 1 

2006 145 73 184 6 9 

2007 73 56 173 5 6 

2008 97 103 197 2 5 

2009 71 88 158 4 6 

2010 69 85 260 9 5 

2011 76 83 242 12 4 

2012 44 54 204 11 5 

2013 56 45 214 8 - 

2014 41 38 153 4 6 

2015 51 22 152 13 2 

2016 88 34 182 15 4 

2017 58 30 106 17 2 

2018 56 76 98 2 4 

Zdroj: vše MěÚ Šumperk, OSPOD 

112 

168 

143 

186 

147 148 
127 

87 92 

136 
117 

78 

173 

297 

223 214 212 

162 166 

118 116 
130 134 

74 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

do 15 let nad 15 let



 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ŠUMPERKA NA ROK 2019 

- 17 - 

3. KOMENTÁŘ K  BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE  

V roce 2018 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje spácháno celkem 1 766 trestných činů, což je o 74 trestných činů více než v roce 

2017, z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo objasnit 67,6 % skutků. Územní odbor Šumperk 

se v rámci Krajského ředitelství Olomouckého kraje v objasněnosti umístil na 2. místě. 

3.1  R IZIKOVÉ LOKALITY VE MĚSTĚ  

Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Šumperku se stejně jako v minulých letech řadí ulice, kde jsou 
soustředěna nákupní centra a restaurace: ul. Jesenická, Hlavní třída, ul. Temenická, ul. 8. května a ul. 
Jeremenkova, a zejména pak ulice Vítězná, která je sídlem velkého nákupního střediska s více 
společnostmi. Pokud pomineme kritérium nákupních center, pak lze říci, že trestná činnost je rozprostřena 
po celém teritoriu města se samozřejmým vlivem větší koncentrace osob v sídlištní zástavbě, kde se 
projevuje poškozování cizích věcí, krádeže a vandalismus. Příslušníci minority jsou rovněž rozprostření po 
celém teritoriu města, což pozitivně ovlivňuje případné neshody s majoritou. 

3.1.1 Problémové lokality, oblasti z pohledu zajišťování veřejného pořádku 

Oblast trestního řízení  

 Jesenická ulice – na této ulici se ukazuje výraznější nápad trestné činnosti v lokalitách: 

– oblast nádraží ČD a autobusového nádraží, 

– hypermarket Albert, Penny Market, Lidl, 

 Vítězná ulice - sídla různých obchodních domů (krádeže). 

 Hlavní třída a Gen. Svobody - zde se projevuje koncentrace restaurací, barů a obchodů v násilné a 

majetkové trestné činnosti (loupeže, krádeže, výtržnictví, sprejerství). 

 Temenická ulice - okolí tzv. Kotelny a supermarketu Albert, komplex prodejen v okolí Hrušky, největší 

sídliště města Šumperka (krádeže, poškození cizí věci, výtržnictví). 

 Na trestné činnosti ve městě se dáme významně podílí ul. Fialova, ul. Lidická, 8. Května a ul. 

Jeremenkova (krádeže vloupáním do odstavených vozidel, požáry kontejnerů na odpad, prosté 

krádeže). 

Oblast přestupkového řízení  

 Krádeže jízdních kol - celá lokalita města Šumperka, především ze společných koláren a sklepních 

prostor panelových domů. 

 Drobné krádeže v obchodních domech a centrech – lokality nákupních center v Šumperku.  

 Drobné krádeže volně odložených věcí v barech, restauracích, diskotékách a na dalších místech a 

provozovnách (mobilní telefony, kabelky, peněženky apod.). 

 Internetové podvody (nedodání objednaného zboží apod.). 

Oblast veřejného pořádku  

 V rámci působnosti obvodního oddělení nedošlo k žádnému vážnému narušení veřejného pořádku, stav 

v oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný a nevymyká se předchozímu období. Při 

ochraně veřejného pořádku bylo nejvíce policejních sil a prostředků vynaloženo na zabezpečení 

rizikových hokejových zápasů HC Draci Šumperk. 4 

3.2  IDENTIF IKACE PROBLÉMŮ  

 Statistiky OSPOD, MěÚ Šumperk 

– Ve srovnání s roky 2014 a 2015 stále vyšší počet pachatelů ve věkové kategorii 15–17 let. 

– Mírný nárůst evidovaného počtu případů v r. 2018 rejstříku OM ve srovnání s r. 2017. 

– Statistiky kurátorů – v r. 2018 ve srovnání s r. 2017 nárůst řešených přestupků (+46 případů). 

 Nárůst evidovaných krádeží jízdních kol. 

 Senioři – oběti trestných činů, jsou jednou z nejpočetnějších skupin.  

 Významný počet obětí trestných činů osob starších 60 let. 

 Riziková skupina potenciálních obětí trestných činů seniorů a osob se zdravotním postižením. 

 Počet osob bez přístřeší pohybujících se po městě se psy, nevyužívajících sociální služby. 

                                                           

4 Zdroj: Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk 

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
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3.3  ZPŮSOB  ŘEŠENÍ  A  IDENTIFIKACE SUBJE KTŮ PODÍLEJÍC ÍCH SE NA REALIZACI PLÁNU  

 Rizikový způsob chování a trávení volného času dětí a mládeže 

Preventivní projekty, které se věnují problematice rizikového způsobu chování a trávení volného času 

dětí a mládeže, včetně výchovně preventivního působení. 

Šumperk –  Prázdninové pobyty. 

 Na realizaci projektu se budou podílet sociální pracovníci a kurátoři OSPOD, IZS, NNO. 

Šumperk – Učíme se vařit. 

Na realizaci projektu se budou podílet MěÚ Šumperk: OSPOD, odd. sociální pomoci, Klub 

důchodců Šumperk.  

Šumperk – Řešení výchovných problému u dětí – intervenční program pro rodiče. 

Na realizaci projektu se bude podílet MěÚ Šumperk, OSPOD, odd. sociální pomoci, PPP a 

SPC Šumperk, SVP Dobrá Vyhlídka. 

Priority Policie ČR Územního odboru Šumperk pro rok 2019 – Mládež – alkohol a návykové látky 

nepatří do rukou mladistvých a nezletilých – nad rámec běžného výkonu služby pořádkové policie 

budou prováděny cílené bezpečnostní akce v barech, diskotékách, pivnicích a na místech 

koncentrované zábavy, zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu mládeži a držení 

návykových látek. 

 Riziková skupina potenciálních obětí trestných činů seniorů a osob se zdravotním postižením 

Preventivní projekt, jehož cílem je zvyšování bezpečí seniorů a osob se zdravotním postiženým, snížení 

míry a závažnosti trestné činnosti páchané na této cílové skupině prostřednictvím osvěty, předávání 

informací a praktického nácviku, jak se bezpečně chovat doma, ale také ve venkovním prostředí. 

Šumperk – Senioři v bezpečí. 

Na realizaci projektu se bude podílet MěÚ Šumperk, odd. sociální pomoci, IZS, Klub 

důchodců Šumperk, SONS – odbočka Šumperk, Univerzita třetího věku. 

Priority Policie ČR Územního odboru Šumperk pro rok 2019 – za účelem minimalizace počtu těchto 

obětí, je nutno přijmout opatření spočívající zejména, jak ve zvýšení prevence formou osvěty a 

medializace konkrétních případů, kde se oběťmi stávají senioři, tak ve zvýšení přímého výkonu služby 

zaměřeného na oblasti se zvýšeným výskytem seniorů. 

– Využívání speciální výslechové místnosti k úkonům se zvlášť zranitelnými oběťmi. 

– Důsledné zajišťování krizové intervence u určených osob. 

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby ohrožené kriminální činností  

Preventivní projekt, jehož cílem je snížení počtu osob bez domova – majitelů psů ve squatech a dalších 

prostorách ve městě, prevence rizika zdrojů nákazy mezi občany města od těchto psů, jejichž majitelé 

jsou osoby bez domova. 

Šumperk – Člověk a pes na ulici, bezpečněji v parku, na hřišti i ve squatech. 

Na realizaci projektu se budou podílet MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociální 

pomoci, Armáda spásy, MP. 

Priority Policie ČR Územního odboru Šumperk pro rok 2019 – zaměření policistů s územní 

odpovědností na monitorování situace ve svěřeném okrsku, zaměření zvláště na místa charakteristická 

pro sociálně vyloučené lokality. 

 Nárůst evidovaných krádeží jízdních kol  

Preventivní projekt, jehož cílem je ochránit majetek občanů (jízdní kola, invalidní vozíky), který je 

častým objektem zájmu osob páchajících protiprávní činnost. Dále odradit potenciální pachatele od 

majetkové trestné činnosti, znesnadnit páchání trestné činnosti, snižovat její míru a závažnost a 

zvyšovat tak pocit bezpečí občanů. 

Šumperk – Forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek) syntetickou DNA. 

Na realizaci projektu se budou podílet MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, Městská policie 

Šumperk, PČR – Obvodní oddělení Šumperk.  
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4. INSTITUCIONÁLNÍ  PŘEDPOKLADY K  PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

PRACOVNÍ SKUPINA PREVENCE KRIMINALITY  

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 616/08 ze dne 31.01.2008 vznik a složení pracovní skupiny 

prevence kriminality.  

S ohledem na změnu ve vedení města, kdy členem pracovní skupiny prevence kriminality je 

1. místostarosta, schválila rada města změnu v personálním složení pracovní skupiny prevence kriminality 

města Šumperka usnesením č. 207/19 ze dne 10.01.2019. 

Složení pracovní skupiny prevence kriminality: 

– Mgr. Miroslav Adámek: PONTIS Šumperk, o.p.s., ředitel; 

– Ing. Eva Čmakalová: Probační a mediační služba, středisko Šumperk, vedoucí střediska; 

– Ing. Zdeněk Dočekal: MP Šumperk, ředitel; 

– David Jersák: Armáda spásy, Oblastní ředitelství Střední Morava, oblastní ředitel; 

– Mgr. Irena Jonová: Město Šumperk, 1. místostarostka; 

– Bc. Slavěna Karkošková: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, manažer prevence kriminality;  

– Ing. Helena Miterková: MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztah, vedoucí odboru; 

– PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, ředitelka; 

– npor. Bc. Miroslav Nečas: PČR – KŘP Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, vedoucí obvodního oddělení; 

– Mgr. Hana Prejdová: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Ol. kraje, 

pracoviště Šumperk, oblastní metodik preventivních aktivit; 

– Ing. Pavla Skálová: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, vedoucí odboru; 

– Mgr. Petr Vlach: MěÚ Šumperk, OSPOD, kurátor pro mládež; 

– por. Mgr. Jiřina Vybíhalová: PČR – Oddělení tisku a prevence ÚO Šumperk, preventistka a tisková 

mluvčí; 

– Ing. Martin Žaitlik: Bezpečný Šumperk, z. s. 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY  

Bc. Slavěna Karkošková, MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí. 
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