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Úvod
Obec Šestajovice spadá mezi obce tzv. „prstence metropole“. Tato poloha přináší své výhody,
ale také nevýhody. Současný trend v migraci obyvatel z velkoměst do jejich okrajových částí
vyvíjí velký tlak na zrychlený rozvoj přilehlých obcí. To se negativně odráží v mnoha faktorech.
Do těchto obcí přichází v porovnání s minulostí větší počet obyvatel. Obce se rychleji
rozrůstají. Mění se poměr původních a nově přistěhovalých obyvatel.
To přináší i změnu sociálních poměrů. Sociální vazby potřebují časový vývoj, který
při zrychleném nárůstu obyvatel nestačí procházet přirozeným vývojem. Stejně tak se mění
celkový sociální charakter obce, který může přinášet vztahové konflikty. Zvyšuje se anonymita,
která je často doprovázena nevšímavostí k okolí. Tuto skutečnost navyšuje fakt, že mnoho
nových občanů nemá sociální vazby, ani vztahovou vazbu k obci jako takové. Někteří noví
obyvatelé ani o tyto vazby nemají zájem a obec berou jako „místo pro přespání“.
Další problém v obci Šestajovice přinesla výstavba bytových domů, které svým charakterem
nezapadají do původního sociálního charakteru obce. Některé tyto bytové domy byly
postaveny s převahou malometrážních bytů. Většina těchto bytů byla novými majiteli
pořízena jako investiční akce, kdy tyto byty jsou dále pronajímány. Toto opět nepřispívá
k tvorbě sociálních vazeb v obci. Tyto byty jsou navíc v rámci obce jako jediné dostupné
i pro nižší ekonomické vrstvy obyvatelstva. Mnohdy jsou tak pronajaty osobám, které se
projevují problémově. Navíc v rámci bytových domů dochází k jejich kumulaci v daném místě.
V neposlední řadě je pro obce na okraji hl. m. Praha problém samotná existence metropole,
resp. kvalita preventivního vybavení hl. m. Praha, které je pro mnohé tyto obce finančně
nedostupná. Obzvláště preventivní vybavení v podobě pražského kamerového systému
„vytlačuje“ trestnou činnost právě na okraj metropole.
Se stejným problémem se obce na okraji hl. m. Praha potýkají ve věci zřizování obecní policie.
Pro mnoho těchto obcí je provoz obecní policie finančně nedostupná záležitost. Obec
Šestajovice má obecní policie zřízenu. Ovšem silně se potýká s problémem získání nových
adeptů na místo strážníka. Obce na okraji Prahy mohou jen těžko konkurovat platovým
a bonusovým podmínkám, které metropole strážníkům nabízí.
Předložené faktory přispívají k současnému růstu kriminality v obci Šestajovice. Tento
strategický dokument hledá východiska z uvedených a dalších problémů. Předkládá cíle
a postupy k zajištění bezpečnosti obyvatel obce v rámci jeho reálných možností. Dokument
má tímto přispět k zahájení systematické práce k oblasti bezpečnosti v obci Šestajovice.

Bezpečností analýza obce
Bezpečnostní analýza obce se zabývá analýzou protiprávních činů (přečiny, zločiny, přestupky)
a sleduje vývojové trendy v této oblasti. Dále analyzuje obec z demografického pohledu
a sociálních ukazatelů. V poslední části provádí institucionální analýzu, ve které předkládá
přehled subjektů, které působí v oblasti prevence a mají vliv na úroveň veřejného pořádku
a bezpečnosti.

Analýza protiprávních činů
První ucelenou bezpečnostní analýzu obce nechala obec vypracovat v roce 2012. Již tato
analýza zaznamenala nárůst trestné činnosti v obci. V návaznosti na tato zjištění obec provedla
jednotlivá opatření prevence kriminality, která vycházela z doporučení uvedených
v bezpečností analýze.
Druhá bezpečnostní analýza provedená v roce 2020 potvrdila trvají trend vývoje trestné
činnosti na území obce. Počet trestných činů stále stoupá. Vzhledem k této skutečnosti se obec
rozhodla vytvořit strategii prevence kriminality a aplikovat koncepční opatření a nástroje
za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel obce.
Následují část analýzy je převzata z dokumentu Obec Šestajovice – bezpečnostní analýza obce.
Statistické výstupy kriminality za roky 2018, 2019 a za část roku 2020
V porovnávací tabulce jsou uvedeny i údaje za rok 2020 v rozmezí 1. 1. až 15. 10. Údaje
o registrované kriminalitě za rok 2020 jsou ovlivněny vyhlášenými nouzový stavy. Vyhlášení
nouzového stavu se odráží ve zvýšené trestní sazbě. Uvádí se, že zhruba 70 % pachatelů běžné
pouliční a běžné majetkové kriminality zvažuje i možné následky svého jednání, je nanejvýš
pravděpodobné, že právě dvojí vyhlášení nouzového stavu v roce 2020 má za následek, že bylo
spácháno méně trestných činů. Z uvedeného důvodu nelze brát údaje o vývoji kriminality
za rok 2020 jako zcela objektivní.
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2
3
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Rok

Trestných
činů celkem

Index
kriminality na
10 000
obyvatel

2018

191

545,91

12

0

145

2019

250

692,12

28 (+16)

0

156 (+11)

20203

141 (178)

485,34

19

0

93

Násilná
kriminalita

Mravnostní
kriminalita

Majetková
kriminalita

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 uváděn 3 499
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 uváděn 3 612
Údaj za rok 2020 do 15. 10.
Počet obyvatel k 1. 1. 2020 byl 3 905 – index je stanoven na základě dopočtu, tedy není reálným číslem

Poznámka: Číslo v závorce za rok 2020 je prostým dopočtem matematického průměru
za „celý“ rok. Index kriminality je počítán dle vzorce počet trestných činů/počet obyvatel
na vymezeném území x 10.000.
Z přehledu je zjevné, že mezi „běžnými“ roky 2018 a 2019 došlo k navýšení registrované
kriminality o 49 skutků, což je nárůst o cca 33,1 %. Porovnání let 2019 a 2020 předpokládá
pokles pod úroveň roku 2018, avšak čísla za rok 2020 nelze brát jako relevantní odraz stavu.
Za zmínku zde stojí, že v rozmezí posuzovaného období nebyl zaregistrován žádný trestný
čin, který by byl podřazen (minimálně v souběhu) pod obecnější pojem mravnostní kriminalita.
Takovýto stav je nepravděpodobný a lze jej vysvětlit pouze latencí.
Přehled vybraných druhů kriminality
Statistická třída

2018

2019
(+ roční změna)

20205 (+ dopočet a
roční změna)

Násilná kriminalita

12

28 (+16)

19 (24) - (-4)

Krádež vloupáním

16

41 (+25)

12 (15) - (-26)

Krádeže

57

34 (-23)

27 (34) - (+-0)

Jiná majetková

54

70 (+16)

47 (59) - (-11)

Obecně nebezpečná

16

33 (+17)

22 (28) - (-5)

Spácháno mládeží

6

10 (+4)

0 (0) - (0)

Extremismus

2

0 (-2)

0 (0) - (0)

Toxikomanie

9

18 (+9)

3 (4) - (-14)

Přehled vybraných základních druhů kriminality dle základních charakteristik číselníku
statistických tříd kriminality nám ukazuje, že ve sledovaném porovnání 2018-2019 došlo
k výraznému nárůstu násilné kriminality, zcela negativně se pak jeví i ta okolnost,
že pravděpodobně i rok 2020 dosáhne u násilné kriminality podobných hodnot jako rok 2019,
obdobný vývoj je i u obecně nebezpečných trestných činů. S výjimkou extremismu došlo
mezi roky 2018 a 2019 ke zvýšení počtu u všech základních trestných činů, které mají vliv
na bezpečnost a pořádek v obci.
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Přehled vybraných přestupků

Typ přestupku

2018

2019

20206

+ roční změna

+ dopočet a roční
změna

Majetek

19

18 (-1)

8 (10) – (-8)

Veřejný pořádek

13

6 (-7)

16 (20) – (+14)

Alkoholismus a
toxikománie

9

14 (+5)

6 (8) – (-6)

BESIP –doprava

463

429 (-34)

159 (201) – (-228)

Poznámka: zcela nedostupné jsou údaje o tzv. občanském soužití – pojem v sobě zahrnuje jak
podstatu některých přestupků, ale i různá podání v občansko-právním řízení.
Rozložení kriminality v obci
Platí poučka, že zhruba 80 % veškeré kriminality na vymezeném území se odehrává zhruba
na 20 % plochy území (obce, města, kraje atd.), což se na většině území obcí, měst,
ale i městských částí reálně děje. Z uvedeného důvodu bylo hledáno i ono nejrizikovější místo
v rámci obce Šestajovice. Za tímto účelem byly prováděny kruhové výseče o vzdálenosti
350 metrů od středového bodu. Tímto postupem bylo zjištěno, že největší podíl kriminality
se v obci Šestajovice odehrává v prostoru, který je vymezen takto: pokud tento středobod
bude umístěn na zadním traktu základní školy (hřiště – v zimním období nafukovací hala).
V tomto prostoru bylo za uvedené období zaznamenáno:
v roce 2018 to bylo 50 trestných činů tj. 26 %
v roce 2019 to bylo 148 trestných tj. 59,2 %
v poměrné části roku 2020 to bylo 48,9 %
Z pohledu vyhodnocovaného období se jedná o místo (oblast) s trvale nejvyšším výskytem
kriminality v obci. Za znepokojující je nutno brát fakt, že např. v roce 2020 bylo v tomto
prostoru zaregistrováno 16 násilných trestných činů z celkového počtu 19-ti!!!! trestných činů
evidovaných na územní obce.
Stav kriminality před 10 roky – porovnání
V roce 2009 bylo na území obce Šestajovice spácháno celkem 48 trestných činů, v roce 2010
to bylo 50 trestných činů a v roce 2011 to bylo 69 trestných činů.
V celkových číslech byl nárůst v roce 2010 oproti roku 2009 o 4,16 %. V roce 2011 byl oproti
roku 2010 nárůst o 38 %. Celkový nárůst za období mezi roky 2009 a 2011 byl pak nárůst
o 43,75 %. Na těchto číslech se podílel o vysoký nárůst obyvatel a stavební činnost v obci.
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Rok

2009

2010

2011

2446

2708

2879

Počet trestných činů

48

50

69

Index kriminality na
10.000 obyvatel

196,2

184,6

239,6

Počet obyvatel

Porovnáme-li index kriminality mezi 2009 a 2019 pak je zde nárůst indexu z hodnoty 196,2
na 692,1, tedy index kriminality vzrostl 3,5x, avšak nikoli za stejného počtu obyvatel v obci, ale
s přepočtem nárůstů obyvatel o 33 %. Jak již bylo v na jiném místě v této analýze uvedeno,
index i stav kriminality za rok 2020 nemá vypovídací hodnotu o reálném vývoji (2x nouzový
stav z důvodu Covid -19), doposud v souhrnu cca 3,5 měsíce.
Závěr k této části:
Zatímco přírůstek počtu obyvatel v obci Šestajovice se za posledních 5 let zmírňuje a mezi
roky 2019 a 2020 je nárůst již pouze o několik desítek osob, pak čísla o registrované kriminalitě
trvale rostou. Trend poklesu kriminality, který byl (až na výjimky) zaznamenáván v celé ČR,
se na rozhraní let 2018 - 2019 zastavil. Důvodem je pravděpodobně ta okolnost, že pokles
„narazil na pomyslné dno“. Na mnoha místech v ČR od té doby dochází ke stagnaci nebo
k nárůstu.
Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. plní obce úkoly v samostatné působnosti obce.
Ustanovení § 35 odst. 2 uvedeného zákona dává mimo jiné povinnosti zajistit ochranu
veřejného pořádku7. S ohledem na uvedená statistická čísla o kriminalitě za roky 2018 až 2020,
dále pak jejich porovnání s registrovanou kriminalitou v letech s roky 2009 až 2011, včetně
výpočtů a porovnání indexů kriminality na 10 000 obyvatel je zjevné, že vývoj kriminality v obci
Šestajovice se vyvíjí výrazně negativně. To samozřejmě ovlivňuje i stav veřejného pořádku.
Zřízení kamerového systému v obci je vhodným řešením, kdy kamerový systém, jako technický
prostředek bude zvyšovat úroveň situační prevence v obci právě formou technického dohledu.
Je předpoklad, že výstupy z kamerového systému budou využitelné jak pro obecní policii, tak
i pro státní policii, tedy PČR.
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Veřejný pořádek je definován poměrně široko a různě např. jako „Souhrn společenských vztahů, které vznikají,
rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných. Jsou upraveny právními i neprávními
normativními systémy a jejich zachování je významné pro zajištění klidného a bezporuchového chodu
společnosti“ nebo „Veřejný pořádek a bezpečnost je odvětví, jehož úkolem je zajištění vnitřní bezpečnosti státu
– tj. ochrana obyvatel a majetku před kriminalitou (policejní ochrana), zajišťování veřejného pořádku a řešení
krizových událostí a živelných pohrom (požární ochrana). Součástí odvětví je také činnost soudů, státních
zastupitelství a vězeňská správa a vězeňský provoz. Do odvětví spadá také související aplikovaný výzkum
a vývoj“.

Sociálně demografická analýza
Současným trendem ve vývoji počtu obyvatel je jeho dlouhodobý nárůst. K největšímu nárůstu
obyvatel docházelo v letech 2003-2007. Nově příchozí vedení obce zavedlo opatření, která
živelný a nekoncepční rozvoj obce zastavila. Díky tomu po roce 2007 docházelo k poklesu
přírůstku obyvatel. V současnosti se roční přírůstek obyvatel pohybuje v hodnotách přibližně
70-130 obyvatel. V průměru tak v obci přibyde ročně 2,5 % obyvatel.

Vývoj počtu domů a obyvatel mezi lety 1869-2011

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Šestajovice v letech 2015-2019
rok

2015

2016

2017

2018

2019

celkový počet obyvatel

3 491

3 621

3 699

3 833

3 905

narození

32

50

33

55

43

zemřelí

21

22

17

16

17

přistěhovalí

202

190

227

222

180

vystěhovalí

140

88

165

127

134

přirozený

11

28

16

39

26

stěhováním

62

102

62

95

46

celkový

73

130

78

134

72

přírůstek

Zdroj: ČSÚ

Dokument Obec Šestajovice – bezpečnostní analýza obce k demografické analýze uvádí:

Počet obyvatel obce:
celkový počet
z toho

3.905 (1. 1. 2020 – dle ČSÚ)8

v roce 2011 to bylo 2.934 obyvatel

muži

1.863

v roce 2011 to bylo 1.413 mužů

ženy

2.042

v roce 2011 to bylo 1.521 žen

Podíl mužů na obyvatelstvu obce je 47,7 %, podíl žen je 52,3 %. Počet obyvatel do 15 let,
tedy 0 až 14 let je 30,5 %. To je relativně vysoké číslo. Počet obyvatel vzrostl v době
od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2020 o 33 %. Došlo tak významnému zpomalení růstů obyvatel mezi roky
2001 a 2011, kdy počet obyvatel stoupl z 1 280 na 2 934, což byl nárůst o 229,2 %.
V obci Šestajovice je k 31. 8. 2020 bez zaměstnání cca 3,31 % (v roce 2011 to bylo 4,43 %)
z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel obce. Uvedené číslo se však může
v nejbližším období podstatným způsobem změnit k horšímu. Pro nastíněný negativní vývoj
vypovídají současné ekonomické a další údaje, avšak tento vývoj není nezbytně nutný. Číslo
vyjadřující podíl nezaměstnaných je nízké a není t. č. pro obec bezpečnostním rizikem. Zásadní
jsou informace o struktuře nezaměstnaných9, o existence, byť i nepočetné místní sociálně
vyčleněné skupiny a případně o výskytu některých dalších rizikových faktorů, které spadají
zejména pod oblast sociálního vlivu (prevence) nebo kriminálně rizikových faktorů. Uvedená
data nejsou dostupná.
Poznámka: vysoký poměr osob mladších 15 let ve vztahu k celkové populaci obce ve výši
30,5 % je ve střednědobém, výhledu (10 let) nutno považovat ve vztahu k vývoji kriminality
na území obce za rizikovou okolnost.

Institucionální analýza
V obci je několik institucí, které jsou stakeholdery v oblasti bezpečnosti. Každá z těchto
institucí vyjadřuje jiný vztah k této oblasti. Pro strategii prevence kriminality je důležité znát
dosah a možnosti těchto institucí. Jen tak je možné nastavit vzájemnou spolupráci a vytvořit
funkční a efektivní celek založený na principu výhod kooperace.

Obecní úřad
Obecní úřad je základní institucí obce. Rozhoduje o organizaci obce, o zřizování dalších institucí
(školy, sbor dobrovolných hasičů, obecní policie) a alokuje zdroje. Z hlediska bezpečnosti obce
je hlavní institucí ovlivňující opatření prevence kriminality.

Zdroj https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4037/sestajovice/pocet-obyvatel/ uvádí ke stejnému datu 3 668
obyvatel obce
9
např.: podle věku, pohlaví, podle sociálního statusu, důvodu nevykonávání žádného typu ekonomické
aktivity
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Obecní policie
Obec Šestajovice zřídila obecní polici v roce 2009. Původní myšlenka směřovala k vybudování
bezpečnostní složky pro širší okolí. Takto bylo uvažováno především z ekonomických důvodů.
Při spolupráci více obcí bylo možné finančně zajistit větší počet strážníků, který umožňuje
pokrytí nepřetržitého provozu. Praxe však ukázala, že takový systém je nepraktický. Docházelo
ke střetů zájmů mezi jednotlivými obcemi, k nepřiměřeně dlouhé dojezdové vzdálenosti
a dalším problémům, které snižovaly efektivní fungování obecní policie. Proto obec postupně
ukončila činnost v jiných obcích a nyní je její území působnosti pouze obec Šestajovice.
Spolupráce je navázána pouze s obcí Zeleneč, kde však strážníci vykonávají pouze omezenou
činnost (měření rychlosti, průjezd vozidel nad povolenou hmotnost). Obecní policie
Šestajovice se potýká s problémem náboru nových strážníků, kdy obec není schopna
konkurovat podmínkám nabízejícím potencionálním uchazečům sousední hl. m. Praha.

Policie ČR
Obec Šestajovice je místě příslušná pod Obvodní oddělení policie ČR Úvaly. Spolupráce mezi
obcí Šestajovice a OOP PČR Úvaly je na dobré úrovní. Zásadní problém spočívá v umístění obce
Šestajovice vůči služebně OOP PČR Úvaly. Obec Šestajovice je totiž na okraji služebního
obvodu OOP PČR Úvaly. Proto je možné dojezdovou vzdálenost hlídky OOP PČR Úvaly do obce
Šestajovice jako za delší.

Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice s dlouholetou tradicí (vznik r. 1895). Sbor
má 81 členů. V rámci SDH je jiná Jednotka sboru dobrovolných hasičů čítající 15 členů, která
je zařazena do kategorie JPO V. SDH se kromě zásahové činnosti podílí na kulturním životě
v obci a činnosti mládeže. Technické vybavení je v současnosti na dobré úrovni. V posledních
třech letech došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice a byly zakoupeny dva zánovní hasičské
vozy.

Mateřská škola
Mateřská škola má plně využitu kapacitu pro 120 dětí. Součástí areálu MŠ je dopravní hřiště.
V rámci předškolního vzdělávání probíhá i vzdělávací činnost v oblasti prevence bezpečnosti.
Kromě prevence v rámci vzdělávání pedagogickým sborem v MŠ probíhají přednášky zástupců
OP Šestajovice, PČR a SDH Šestajovice.

Základní škola
Základní škola má kapacitu 540 žáků. Škola pořádá preventivní programy, jejichž cílem je
pozitivně ovlivnit chování žáků a dále seznámit žáky s postupy při styku s nebezpečnou situací.
Škola disponuje vlastním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. ZŠ koná
preventivní přednášky, kdy v této oblasti spolupracuje s PČR, OP Šestajovic a hasičským
sborem.

Neziskové organizace
Místní neziskové organizace plní především preventivní funkci, kdy vytvářejí občanům prostor
pro využití volného času. V obci působí několik neziskových organizací: Sbor dobrovolných
hasičů, Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice, Klub důchodců Šestajovice, Svaz postižených

civilizačními chorobami, Sportovní klub Šestajovice, Atlet Šestajovice, TJ Sokol Šestajovice,
GT Šestajovice, Šestajovice pro Život. Tyto se organizace kromě své vlastní činnosti podílejí
i na jiných oblastech společenského života v obci, především spolupracují s obcí při pořádání
kulturních akcí.

Návrh řešení
Návrhová část předkládá základní doporučení pro strategické postupy prevence kriminality.

Organizace
Pro efektivní zajištění prevence kriminality je nutné stanovit strategické postupy, které
povedou k maximálnímu využití možné symbiózy mezi dotčenými institucemi. Z tohoto
hlediska je třeba zajistit manažerské řízení a komunikaci mezi jednotlivými institucemi.
Za tímto účelem obec zřídí managera prevence kriminality, jehož úkolem je analyzovat,
plánovat, koordinovat a hodnotit aktivity v oblasti prevence kriminality. Za účelem spolupráce
dále obec zřídí pracovní skupinu, jakožto multioborový orgán. Pracovní skupinu koordinuje
manager prevence kriminality. Pracovní skupina sdružuje kromě zástupce uvedených institucí
také např. zástupce z řad občanů dobrovolníků, kteří mají odborné znalosti v oblasti
bezpečnosti. Tuto skupinu je vhodné dále rozvíjet a její členy doplnit o další obory (např.
zástupce OSPOD).

Spolupráce obcí
Ačkoliv se neosvědčila varianta činnosti Obecní policie Šestajovice pro širší území, spolupráce
s okolními obcemi by měla být dále rozvíjena. Především v oblasti sdílení informací. Vhodné je
pravidelné informování mezi sousedními obcemi o vývoji kriminality, o zkušenostech v oblasti
prevence kriminality a možnostech další spolupráce mezi jednotlivými obcemi.

Informovanost
Pro kvalitu života obyvatel obce je důležitá nejen reálná situace v oblasti bezpečnosti, ale také
jejich subjektivní pocit bezpečí. Právě ten přináší občanům obce klid a tím vyšší úroveň pohody
a kvality bydlení. Je proto důležité, aby obec informovala o úspěšné činnosti v oblasti
bezpečnosti. Jedná se o případy vyřešení trestné činnosti, zabránění protiprávnímu jednání
nebo třeba pomoci v nouzi. Takové informace občanům dodávají pocit bezpečí. Navíc úspěšná
činnost obecní policie nebo obecního úřadu ve věcech bezpečnosti motivuje občany k větší
spolupráci v této oblasti.

Východiska pro technickou oblast
Východiskem pro oblast technického vybavení pro zajištění prevence kriminality je dokument
Obec Šestajovice – bezpečnostní analýza obce. Zde je uvedeno doporučení na vybudování
kamerového systému, který by pokrýval krizové území obce. Toto opatření může zásadně
pozitivním směrem ovlivnit vývoj kriminality v dané lokalitě. Význam opatření se opírá nejen
o negativní statistický vývoj trestné činnosti v této části obce, ale také o význam zde ležících
objektů: mateřská škola, základní škola, sportovní hala, atletický areál, autobusové zastávky,
dětské hřiště, historické náměstí, křižovatka hlavní ulic, obchod s večerním provozem.

Ze strategického hlediska je z uvedených důvodů vybudování kamerového systému důležitým
nástrojem pro prevenci a snížení protiprávního jednání v této oblasti.

Finanční zajištění
Nástroje prevence kriminality, především technická opatření, budou vyžadovat finanční
podporu. Zastupitelstvo obce by mělo proto v této oblasti stanovit priority odpovídající
strategii prevence kriminality a s tím související nákladové položky pevně zakotvit v návrhu
rozpočtu obce v dalších letech. Nákladnější položky, jako je např. vybudování kamerového
systému, je možné řešit za pomoci dotačních titulů. Za tímto účelem se nabízí využít např.
Program prevence kriminality na místní úrovni 2021.
Při hodnocení efektivity vynaložených prostředků lze srovnávat suchá data. Je však nutné brát
na zřetel i míru dopadu jednotlivých negativních dopadů, které jsou řešeny. Dále také, jak
jednotlivá řešení působí z hlediska času, tedy zda mají krátkodobý či dlouhodobý efekt.

Hodnocení
Pro efektivní návrhy budoucích opatření je nutné provádět průběžná vyhodnocení již
provedených opatření. Pro efektivní výsledky hodnocení je třeba zvolit vhodný parametr.
Tento parametr musí být dobře dostupný, měřitelný a vyhodnotitelný. Pro potřeby obce
Šestajovice se nabízí využít počet spáchaných skutků protiprávního jednání, resp. koeficient
kriminality. Důležitý je také názor obyvatel obce, proto je vhodné jako druhý parametr stanovit
pocit bezpečí obyvatel obce. Hodnoty lze získat za použití vhodného dotazníkového šetření.
Jako hodnotící období se v rámci obce Šestajovice stanovuje termín 2 roky (2021-2023).
Po této době je třeba porovnat naměřené parametry. V návaznosti na výsledky se zjišťuje
účinnost provedených preventivních opatření. Výsledky pak slouží jako východisko
pro stanovení návrhů pro další období.

Časový plán
Plán činností v oblasti prevence kriminality v období 2021-2023
Činnost

termín

Odpovědná osoba

Vznik strategického dokumentu

31. 1. 2021

místostarosta obce

Vytvoření pozice managera PK

15. 2. 2021

zastupitelstvo obce

Vytvoření pracovní skupiny PK

15. 2. 2021

manager PK

Dotazníkové šetření pocitu bezpečí

15. 2. 2021

manager PK

Podání žádosti o dotaci na MKDS

15. 2. 2021

manager PK

Úvodní jednání PS PK

30. 4. 2021

manager PK

průběžně, min. 2x ročně

manager PK

Analýza bezpečnosti v obci

30. 4. 2023

manager PK

Návrhy řešení pro další období

31. 8. 2023

manager PK

Strategie a nástroje pro další období

31. 12. 2023

manager PK

Jednání PS PK

Závěr
Pokud budeme pohlížet na lidské potřeby, tak pocit bezpečnosti jednoznačně patří
mezi základní lidské potřeby. Bezpečnost v obcích by tak měla být prioritou managementu
obce. V této souvislosti se ani obci Šestajovice nevyhne potřeba řešit zhoršující se situaci
v oblasti vývoje kriminality. Strategický dokument předložil návrhy řešení, na jejichž základě
lze při dodržení předložených principů tento negativní vývoj zpomalit či dokonce zvrátit.
Strategický dokument předložil možnosti obce, které nebyly doposud plně využity. Lze tak
očekávat, že při využití těchto rezerv a za pomoci vhodných nástrojů prevence kriminality
dojde ke zvýšení bezpečnosti v obci. To se projeví i v pocitu bezpečí obyvatel obce a v kvalitě
jejich života v daném místě.

