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1 Cíl koncepce 

Uspokojování potřeb svých občanů je jednou ze základních priorit státu a rovněž každé 
obce. V souladu s § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů je povinností každé obce vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče, 
uspokojovat potřeby svých občanů v otázkách bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, dbát o celkový kulturní rozvoj a 
v neposlední řadě zajistit ochranu veřejného pořádku. 

Jedním ze základních prostředků k realizaci jsou pak i preventivní programy zaměřené na 
omezování sociálně patologických jevů.  

Město Kojetín se tedy rozhodlo vypracovat bezpečnostní analýzu, na kterou navazuje 
program prevence kriminality do r. 2023, který jednak charakterizuje stěžejní oblasti, na 
které je v rámci prevence nezbytné se ve městě Kojetíně soustředit a současně i plán 
základních aktivit a konkrétních opatření (dále jen Koncepce).  

Realizace jednotlivých aktivit a opatření by měla vést k takové práci s cílovými skupinami 
(mládež, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením), která povede nejen k jejich 
ochraně, ale i k rozvoji jejich vnímání reality, schopnostem chápat ostatní, spolupracovat 
s nimi a vést spořádaný život. 

Vypracovaná koncepce pak bude 1x ročně vyhodnocována, případně upřesňována a 
doplňována, a to v rámci Výroční zprávy Městské policie Kojetín (Zpráva o stavu veřejného 
pořádku ve městě). 

Koncepce prevence kriminality Města Kojetína na období 2019–2023 vychází z doporučení 
Ministerstva vnitra ČR k tvorbě strategických dokumentů prevence kriminality. Plní cíle 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020 (dále jen „Strategie 
PK ČR“), schválené usnesením vlády České republiky č. 66, ze dne 25. ledna 2016 a 
definuje v místním rozsahu vize, cíle a opatření prevence kriminality. 

2 Sociálně demografická část, instituce, organizace 

2.1 Popis území 

Město Kojetín leží v jižní části Olomouckého kraje, 30 km jižně od krajského města 
Olomouc, v oblasti úrodné Hané, je tedy převážně zemědělským městem. Celková rozloha 
města je 3 109 ha. Město Kojetín se člení na 3 části – Kojetín I-Město, Kojetín II-Popůvky 
a Kojetín III-Kovalovice, celkem s přibližně 6 100 obyvateli. Kojetín je obcí s pověřeným 
obecním úřadem, jeho správní obvod je vymezen územím obcí: Kojetín, Uhřičice, 
Polkovice, Oplocany, Lobodice, Tovačov, Křenovice, Stříbrnice, Měrovice na Hanou. 
Město Kojetín tvoří důležitý dopravní uzel na železniční trati Přerov – Brno. Spolu s dalšími 
třinácti městy a obcemi je součástí mikroregionu Střední Haná.  

2.2 Počet obyvatel a věková struktura obyvatelstva 

Z údajů vedených Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že k 01.01.2019 bydlelo 
v Kojetíně a jeho místních částech celkem 6103 obyvatel, z toho 3107 žen.  

Údaje s počty obyvatel ve městě Kojetíně v průběhu posledních 5 let – viz tabulka a graf 

 

K datu 
Počet 

celkem 
Z toho 
mužů 

Z toho 
žen 

01.01.2015 6229 3093 3136 

01.01.2016 6176 3079 3097 
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K datu 
Počet 

celkem 
Z toho 
mužů 

Z toho 
žen 

01.01.2017 6169 3046 3123 

01.01.2018 6167 3045 3122 

01.01.2019 6103 2996 3107 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Počet obyvatel se mění a kolísá vlivem přirozeného přírůstku a úbytku obyvatel, a také 
v souvislosti s možnostmi bydlení a množstvím pracovních příležitostí. Ve městě je 
zastoupen především potravinářský průmysl a stavebnictví, ve městě působí menší firmy 
a instituce. Z Kojetína dojíždějí obyvatelé za prací především do Přerova, Kroměříže a 
Olomouce. 

Od roku 2010 bydlí ve městě Kojetíně více osob starších 65 let než dětí do 14 let. Tento 
trend je potvrzován v celé ČR. 

 
 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 
k 01.01.2019 

6 103 2 996 3 107 

ve věku (let) 

0-14 964 504 460 

15-64 3 949 2 009 1 940 

65 a více 1 190 483 707 

Průměrný věk (let) 42,4 40,7 44,1 

Zdroj: Český statistický úřad 

2.3 Nezaměstnanost  

V celorepublikovém žebříčku krajů podle míry nezaměstnanosti si Olomoucký kraj udržuje 
šestou nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi 14 kraji České republiky. Současná hodnota 
nezaměstnanosti v Olomouckém kraji je 2,5 % podílu nezaměstnaných, tato hodnota je 
nejnižší v historii ÚP ČR.  

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov je Kojetín s 3,9 % umístěn 
dlouhodobě na předních příčkách s nejvyšší nezaměstnaností. Nejvyšší míru 
nezaměstnanosti na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Kojetín stabilně 
dosahují Měrovice nad Hanou s 8 %. Údaje jsou k 30.06.2019. 

Nezaměstnanost v Kojetíně od roku 2015 výrazně klesá, stejně jako v celé republice. 
Dlouhodobě je však stále nad celostátním průměrem, který činí 2,6 %. Míra 
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nezaměstnanosti je ale rychle se měnící ukazatel, např. v lednu 2019 činila míra 
nezaměstnanosti v Měrovicích nad Hanou 13,7 %, v červnu 2019 byl podíl 
nezaměstnaných 8 %.  

Míra nezaměstnanosti v Kojetíně v letech 2015–2019 – viz tabulka 

 

Datum 
Dosažitelní 
uchazeči 

15-64 

Obyvatelstvo 
15-64 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob v % 

Volných 
míst 

01.01.2015 507 4248 11,9 35 

01.01.2016 398 4188 9,5 53 

01.01.2017 319 4118 7,7 21 

01.01.2018 280 4057 6,9 77 

01.01.2019 172 4009 4,3 37 

30.06.2019 155 3949 3,9 13 

Zdroj: Úřad práce ČR 

 

Údaje o nezaměstnaných v Kojetíně v letech 2015-2019 
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2.4 Dávky hmotné nouze – dávky pomoci v hmotné nouzi (město Kojetín) 

rok 2017 a 2018 

  2017 2017 2018 2018 

  počet částka počet částka 

příspěvek na živobytí 2 067 9 904 941 1 581 6 605 618 

doplatek na bydlení 640 2 484 074 526 2 003 423 

mimořádná okamžitá 
pomoc 

123 244 942 59 124 830 

 

 

srpen 2018 a srpen 2019 

  08/2018 08/2018 08/2019 08/2019 

  počet částka počet částka 

příspěvek na živobytí 124 501 028 103 413 128 

doplatek na bydlení 43 179 707 33 122 367 

mimořádná okamžitá 
pomoc 

2 1 068 3 4 912 

 

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci 
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2.5 Sociálně vyloučené lokality 

V roce 2015 byla společností GAC s.r.o zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit 
v ČR. Mapa sociálně vyloučených lokalit ve městě Kojetíně určila, že sociálně vyloučená 
lokalita z roku 2006 se ve městě již nenachází, ale identifikovala, že v Kojetíně je cca 60 
domů, které jsou SVL, ve kterých bydlí asi 300 osob. Jednalo se především o domy ve 
špatném technickém stavu, které byly pronajímány za vysoké nájemné. Obyvatelé těchto 
domů se potýkali se sociálními problémy jako vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanostní 
úroveň, zadlužení, koncentrace početných rodin v prostorově a hygienicky nevhodných 
bytech, drobná kriminalita dětí a mladistvých. 

I v současné době se v Kojetíně nachází lokality, ve kterých je vyšší koncentrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o ulici Padlých hrdinů, Olomouckou, Pořadí, 
Masarykovo náměstí, náměstí Svobody a Palackého ulici. Nejčastějšími sociálními 
problémy obyvatel těchto lokalit je zejména dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nízká 
vzdělanostní úroveň těchto obyvatel výrazně omezuje možnost uplatnění na trhu práce, 
rodiny a jednotlivci jsou i po generacích závislí na sociálních dávkách. Nezaměstnanost 
má za následek především závislost obyvatel na finanční pomoci státu. Spousta 
domácností je zadlužena. K zadlužení obyvatel dochází zejména z důvodu nehrazení 
záloh za energie, nájem, poplatků za domovní odpad, uzavírání úvěrů u nebankovních 
společností a splácení půjčky půjčkou. Jedná se o početné rodiny, které bydlí v prostorově 
a v některých případech i hygienicky nevyhovujících podmínkách. Vyskytuje se ve větší 
míře drobná kriminalita dětí a mladistvých obyvatel této lokality. S řešením nepříznivé 
životní situace se tito občané obracejí na sociální pracovnice MěÚ Kojetín, které jim 
pomáhají řešit bytovou situaci, zadlužení, zprostředkovávají asistenci a poradenství při 
jednáních s úřady, koordinují jednotlivé aktivity, úzce spolupracují s kontaktním 
pracovištěm ÚP Kojetín a organizacemi poskytujícími pomoc osobám v hmotné nouzi, 
např. organizací Člověk v tísni a Rodinným klubem Mária Charity Kojetín. 

Většina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvuje Základní školu Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, která realizuje řadu inkluzivních opatření (přípravná třída, asistenti 
pedagoga, projekty v oblasti inkluzivního vzdělávání). 

Komerční ubytovny se na území města nenachází. Ubytování pro osoby bez přístřeší 
nabízí penzion na Kroměřížské ulici a ubytovna na náměstí Svobody, a to jen v počtu 
jednotek a za striktních podmínek, zejména pro zaměstnance kojetínských firem nebo 
osoby, které nejsou závislé na sociálních dávkách. Matky s dětmi mohou při ztrátě bydlení 
využít službu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, jehož provozovatelem je Charita 
Kojetín.  

2.6 Institucionální analýza 

Na základě § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je 
zřizována Komise bezpečnosti a prevence kriminality, která se ze své činnosti odpovídá 
radě města a podílí se na prevenci kriminality ve městě Kojetíně.  

Na úseku sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ Kojetín pracují tři pracovnice, z toho 2,5 
úvazku je vyčleněno na výkon státní správy (zejména plnění povinností dle zákona o 
hmotné nouzi, o sociálně-právní ochraně dětí a výkon funkce veřejného opatrovníka). Na 
výkon samosprávy zbývá pouze 0,5 úvazku, a to na péči o seniory a zdravotně postižené, 
evidenci bytů v domech s pečovatelskou službou. Oblast prevence kriminality ani 
protidrogová prevence na tento úsek přiřazena není, tuto oblast samosprávy obce zajišťuje 
městská policie. 

V rámci sociální práce je poskytováno sociální poradenství a sociální pomoc při 
odstraňování nepříznivé životní situace a také při předcházení jejího vzniku. Služby jsou 
poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, 
rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby 
závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy. 
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Pomocí depistáže jsou vyhledávány osoby ohrožené hmotnou nouzí nebo se ve stavu 
hmotné nouze nacházející, kontakt je navazován v jejich přirozeném prostředí.   

Komplexní poradenství poskytují sociální pracovnice rodinám s dětmi, a to v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a jejich zájmy. 
Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména na 
děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají alkoholické nápoje 
nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.  

V rámci spolupráce pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí se školskými 
zařízeními, Městskou policií Kojetín, dětskou lékařkou a poskytovateli sociálních služeb je 
mapována aktuální situace na území Kojetína, probíhá vyhledávání a monitorování 
ohrožených dětí.  

V rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí probíhá velmi úzká spolupráce s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Magistrátu města Přerova. Pracovníci 
OSPOD z Magistrátu města Přerova se účastní porad ředitelů škol a školských zařízení v 
Kojetíně, pracovnice OSPOD MěÚ Kojetín se v případě potřeby účastní školské komise 
společně se zástupci Městské policie, Policie ČR a pracovníků OSPOD Magistrátu města 
Přerova. Sociální pracovnice MěÚ Kojetín se účastní 1x ročně setkání zástupců 
spolupracujících organizací s pracovníky OSPOD Magistrátu města Přerova a jedna ze 
sociálních pracovnic je členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí Magistrátu města 
Přerova. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Kojetín byly zpracovány 
Standardy kvality při poskytování SPOD pro OSPOD pověřeného obecního úřadu Kojetín. 
Informace s výčtem možných nastalých životních situací, týkajících se sociálně-právní 
ochrany dětí s uvedením kontaktů na pracovníky, na které se nezletilé děti a mladiství, 
jejich rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu můžou při řešení konkrétního 
problému obrátit, jsou uvedeny v informačním letáku, který je umístěn na webových 
stránkách Města Kojetína. Současně je poskytován školám ve městě. 

Město Kojetín se zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen 
KPSS) v roce 2007 a v současnosti má zpracovaný 3. Komunitní plán sociálních služeb 
města Kojetína na období let 2017–2019. V roce 2019 Město Přerov začalo střednědobé 
plánování sociálních služeb na celém území obce s rozšířenou působnosti, nový komunitní 
plán sociálních služeb Město Kojetín již zpracovávat nebude, plánování sociálních služeb 
ve městě Kojetíně bude součástí KPSS města Přerova.  

Ve městě Kojetíně sídlí Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kojetín. Na úseku 
zaměstnanosti jsou prováděny základní sociálně právní a zprostředkovatelské, informační, 
konzultační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace fyzickým osobám 
(uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání, účastníkům pracovní rehabilitace) při 
hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech 
specializovaných služeb úřadu práce. Je prováděno zaevidování nových uchazečů a 
zájemců o zaměstnání, výplata podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 
Jsou poskytovány služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání. 

Státní sociální podpora provádí odborné poradenství, poskytuje jednorázové nebo 
opakované peněžité dávky státní sociální podpory: porodné, přídavek na dítě, rodičovský 
příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné a dávky pěstounské péče. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, 
motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. 
Jedná se o jedno z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. 
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí (základní 
dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu); 
doplatek na bydlení (řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí 
vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální 
podpory, dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek 
na živobytí); mimořádná okamžitá pomoc (je určena osobám, které se ocitnou v situacích, 
které je nutno bezodkladně řešit). 
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Dále jsou poskytovány dávky pro osoby se zdravotním postižením, jedná se o příspěvek 
na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se 
zdravotním postižením. 

Centrum sociálních služeb Kojetín p.o., je příspěvková organizace, která byla zřízena k 
01.01.2008 Městem Kojetínem. Organizace poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, v platném znění, základní sociální poradenství, odborné sociální 
poradenství a pečovatelskou službu. Dále, na základě zřizovací listiny, také zabezpečuje 
tísňové volání na jednotlivých domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) nepřetržitě 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ubytování v krizové ubytovací jednotce, možnost využívání 
internetových koutků. Rovněž zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a 
společenské činnosti pro seniory a zdravotně postižené osoby ve vlastních prostorách, 
popř. v jiných prostorách. Tyto služby jsou zajišťovány na území města Kojetína a jeho 
místních částí. 

Charita Kojetín je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou. Je 
součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Kojetín provozuje svoji činnost od roku 
1999. Posláním Charity Kojetín je v souladu s křesťanskými hodnotami pomáhat lidem v 
obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu 
vlastního života. Charita Kojetín provozuje Centrum denních služeb pro seniory, 
Odlehčovací služby, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Rodinný klub Maria a Charitní 
ošetřovatelskou službu.  

Rodinný klub Maria nabízí služby rodinám s dětmi, ve kterých je vývoj dětí ohrožen v 
důsledku nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokážou překonat sami. Jedná se o 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci ambulantních služeb dále zařízení nabízí 
dětem a mládeži do 18 let v době od skončení vyučování do 16:30 hodin možnost 
navštěvovat klub, kde mohou vhodným způsobem trávit aktivně svůj volný čas zájmovými 
činnostmi, doučováním, psaním domácích úkolů apod. Sužby jsou určeny rodinám s dětmi 
ve věku od 0 do 18 let (v případě studia do 26 let). 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni pomáhá matkám s dětmi v tíživé životní situaci 
spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu 
do běžného života, a to formou dočasného ubytování a poradenstvím zaměřeným na 
zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit životní problémy. Služba je určena 
klientkám v situaci, kdy hrozí odebrání dětí kvůli nevyhovujícím podmínkám pro bydlení, 
při ztrátě bydlení, např. kvůli exekuci nebo živelným pohromám, v situaci útěku oběti 
domácího násilí atd. 

Dům sv. Josefa – Centrum denních služeb je ambulantní služba poskytovaná osobám 
s tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením od 19 let a seniorům. 

Odlehčovací služby jsou poskytovány terénní formou osobám s chronickým onemocněním 
a s tělesným postižením od 19 let a seniorům. 

Člověk v tísni, o.p.s., poskytuje v Kojetíně registrované sociální služby – terénní program 
a sociálně aktivizační služby, a to lidem sociálně vyloučeným nebo osobám sociálním 
vyloučením ohroženým, které jsou starší 18 let. Jedná se o osoby, které na běžně dostupné 
služby nedosáhnou, protože o nich neví, nebo je neumí využívat a dále jsou často 
nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, mají nízký nebo žádný příjem a obtíže při 
kontaktu s institucemi. Pracovníci bezplatně poskytují služby terénní podpory. Smyslem 
této služby je pomoci klientovi v začlenění do společnosti a zlepšení jeho sociálních 
dovedností, životní úrovně a spokojenosti, rovněž snaha o zapojení klienta do širších 
sociálních struktur.  

Poradenské centrum pro problémy se závislostmi provozované organizací KAPPA-
HELP, z.s., poskytuje občanům města Kojetína anonymně a bezplatně služby od září roku 
2009. Služby jsou poskytovány v rámci organizace KAPPA-HELP, z.s., která má sídlo 
v Přerově. Terénní programy organizace KAPPA-HELP, z.s. jsou jedinou službou 
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poskytující odborné sociální, zdravotní a adiktologické služby ve městě Kojetíně 
uživatelům nealkoholových návykových látek a osobám blízkým. Cílem poradenského 
centra je preventivní působení na děti a mládež v Kojetíně, ale také realizace terénních 
programů, které se zaměřují na vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů 
nealkoholových návykových látek. Terénní pracovníci poskytují služby v přirozeném 
prostředí klientů, jedná se jak o místa, která jsou veřejně dostupná např. park, nádraží, tak 
i místa, kde klienti bydlí, přespávají. V rámci služby je rovněž bezplatně realizována 
distribuce bezpečných balíčků do lékáren, sběr volně pohozených injekčních stříkaček a 
jejich následná likvidace. Zázemí poradenského centra slouží také k individuálnímu 
poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových návykových látek. Terénní 
pracovníci se zaměřují také na předávání informací široké veřejnosti. V Kojetíně se 
pracovníci potýkají s uzavřenou drogovou scénou a obavou z prolomení anonymity u 
klientů, kteří doposud nejsou v kontaktu s terénními pracovníky. 

V rámci primární prevence je nabízen pro žáky základních škol program specifické 
primární prevence, zaměřený na předcházení problémům spojených s návykovými látkami 
(včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Workshopy pro cílovou 
skupinu terénních programů od 15 let jsou zdarma a jsou určeny pro ZŠ 8.-9.tříd a 
gymnázium. V roce 2018 využilo nabídku primární prevence Gymnázium Kojetín.  

Učitelům, kteří vykonávají funkci školního metodika prevence nebo se na ni připravují, je 
určen program KAPPA 250 - jedná se o 2leté specializační studium, kterým školní metodik 
splní povinné vzdělávání ze zákona.  

Sdružení Alfa Handicap je sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského 
regionu – pobočný spolek Kojetín. Toto sdružení má přibližně 68 členů. Hlavní náplní 
činnosti jsou setkávání se s ostatními členy sdružení a předávání si zkušeností a poznatků, 
návštěva kulturních a společenských akcí, zájezdy apod.  

VČELKA senior care, o.p.s. poskytuje na území Kojetína pečovatelskou službu, osobní 
asistenci a sociálně aktivizační služby osobám se zdravotním postižením a seniorům. 

SOS dětské vesničky, z.s., Kompas – je sociálně aktivizační služba poskytovaná terénní 
i ambulantní formou v přirozeném prostředí rodiny. Jsou poskytovány výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, doprovody, socioterapeutické činnosti, pomoc při 
vyřizování běžných záležitostí.  

Zájmovou činnost dětí ve města Kojetíně zajišťuje především Dům dětí a mládeže 
Kojetín, kulturní akce pro občany města Kojetína pořádá Městské kulturní středisko 
Kojetín. Informace o činnostech organizací jsou uvedeny v jednotlivých výročních 
zprávách.  

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence kriminality, příležitosti 
a hrozby pro oblast prevence kriminality. Při sestavování následujících cílů a opatření 
koncepce byl zvolen přístup odstranění slabých stránek za využití příležitostí 
identifikovaných ve SWOT analýze. 

Silné stránky Slabé stránky 

• institucionální systém (nástroje 
systému) 

• podpora Olomouckého kraje v oblasti 
prevence kriminality 

• existence komise pro oblast prevence 
kriminality  

• počet registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb 

• demotivující systém sociálních dávek 

• nedostatek inovativních projektů, které 
zohledňují nové bezpečnostní hrozby 

• omezení přístupu k datům o přestupcích 

• nerespektování zákona v oblasti spotřeby 
alkoholu a omamných psychotropních 
látek (mladistvými) 
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Silné stránky Slabé stránky 

• možnost využití existující sítě služeb 
pomoci obětem trestných činů 

• možnost využití existující sítě 
probačních programů pro mladistvé 
prvopachatele 

• existence OOP ČR Kojetín 

• existence Městské police Kojetín 

• proaktivní přístup města k zjišťování 
bezpečnostní situace  

• funkční sociální služby  

• komunitní plánování sociálních služeb  

• modernizace MKDS 

• nízké mzdy (Olomoucký kraj je 11. v 
pořadí ze 14 krajů v roce 2018 - průměrná 
hrubá měsíční mzda zaměstnance) 

• tolerance společnosti k negativním 
projevům  

• oslabená role rodiny ve společnosti 

• výskyt negativních sociálně patologických 
jevů 

• přítomnost lokalit ohrožených sociálním 
vyloučením 

• problémy při soužití osob ohrožených 
sociálním vyloučením s majoritou  

• drogová problematika v lokalitě 
 

Příležitosti Hrozby 

• čerpání dotací v rámci státních a regionálních 
Programů prevence kriminality 

• přenos výstupů pracovních skupin a 
samosprávných orgánů na lokální úroveň, 
včetně zprostředkování informací 
prostřednictvím příkladů dobré praxe 

• cílenější podpora nespecifické primární 
prevence (volnočasové aktivity mládeže) 

• informovanost široké veřejnosti o opatřeních 
prevence kriminality  

• využití složek policie a dalších dostupných 
organizací zabývajících se prevencí kriminality 

• důslednější kontrola dodržování zákonů v 
oblasti spotřeby alkoholu, tabákových výrobků, 
vandalismu atd. 

• určení priorit prevence kriminality v ročních 
cyklech 

• nová Strategie prevence kriminality 

• meziměstská spolupráce na prevenci 
kriminality 

• zapojení dalších partnerů do realizace 
preventivních aktivit 

• partnerská spolupráce s jinými městy v 
oblastech bezpečnosti, sociálních služeb, 
preventivních aktivit, vzdělávání atd., 

• spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování 

• nedostatečný systém a podpora 
nespecifické primární prevence 
(volnočasové aktivity dětí) 

• přesun kriminální činnosti do 
kyberprostoru 

• nezájem o spolupráci, 
nepochopení principu prevence 
kriminality a absence inovativních 
projektů 

• zvyšující se agresivita mezi 
občany 

• pokračující lhostejnost občanské 
společnosti 

• netolerance a xenofobie v 
návaznosti na současný sociální 
systém v ČR 

• pokračující snižování 
institucionální autority 

• nárůst sociálně patologických 
jevů 

• nedostatek finančních zdrojů na 
aktivity zaměřené na prevenci 
kriminality 

• nárůst majetkové trestné činnosti  

• ohrožení atraktivity města pro 
bydlení a podnikání 
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3 Bezpečnostní analýza na úrovni obce a regionu 

Preventivní a bezpečnostní akce organizované na území města Kojetína byly v průběhu 
posledních let zaměřené na různou problematiku, obzvláště na problematiku 
psychopatologických jevů mládeže.  

- Policisté OO PČR Kojetín, společně se strážníky Městské policie Kojetín, jsou v rámci 
prevence instruováni k dohledu na veřejný pořádek, ochranu majetku a BESIP v 
problémových oblastech dle aktuální situace. Poznatky k negativním jevům bývají 
průběžně vyhodnocovány a je na ně reagováno pravidelně realizací tzv. miniakcí, které 
jsou často zajišťovány v součinnosti OO PČR Kojetín a MP Kojetín. Viditelný úspěch 
byl zaznamenán například při realizaci preventivní akce Hazard, alkohol, děti, která 
proběhla v prosinci 2018. Policisté a strážnici spolu s Českou obchodní inspekcí, 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Krajskou hygienickou stanicí 
Olomouc v rámci této akce provedli kontrolu restaurací, heren a barů v Kojetíně, se 
zaměřením na prodej alkoholu a tabákových výrobků mládeži, dodržování zákazu 
hazardních her mládeží, jakož i na dodržování zákonných norem na úseku požární 
bezpečnosti a ochrany zdraví. V rámci akce byla téměř ve všech provozovnách zjištěna 
a zadokumentována několikerá pochybení, která byla řešena v kompetenci příslušných 
orgánů. 

- Na nadstandardních výsledcích se odráží velmi dobrá spolupráce Policie České 
republiky, obvodního oddělení Kojetín a Městské policie Kojetín. Nastavená forma 
spolupráce, zejména vzájemná informovanost a ochota společně aktivně ovlivňovat 
bezpečnostní situaci ve městě se jeví jako účinná a je třeba v ní pokračovat a dále ji 
rozvíjet. Jedním z konkrétních příkladů spolupráce obou uvedených složek je 
zajišťování veřejného pořádku v prostorách nádraží ČD při průjezdu fotbalových 
fanoušků městem Kojetín.  

- Městská policie Kojetín se dále snaží v souvislosti s prevencí kriminality spolupracovat 
s místními školami, a to přednáškovou činností na místních školách na témata: 
bezpečnost v silničním provozu, bezpečné chování dětí, šikana, drogová problematika, 
trestní odpovědnost mládeže a poskytnutí první pomoci. V roce 2018 se jednalo o 12 
přednášek.  

- Městská policie spolupracuje s Domem dětí a mládeže Kojetín, a to účastí při dopravní 
výchově na mobilním dopravním hřišti DDM Kojetín, kdy v roce 2019 se jednalo o 13 
výukových dnů. Dále s Domem dětí a mládeže Kojetín se Městská policie Kojetín 
spolupodílí na akcích přispívajících k prevenci kriminality jako Závod Kojetínských škol 
v dračích lodích, Běh proti drogám, Kolečkiáda a Lampionový pochod.  

- Hlídky MP Kojetín také soustředí svoji činnost na dohled nad bezpečností dětí v době 
příchodu a odchodu ze škol, kdy monitorují v rámci pochůzkové činnosti okolí škol a 
přilehlých přechodů pro chodce.  

- Spolupráce MP Kojetín je dále navázána s organizacemi jako KAPPA-HELP, z.s.– 
CENTRUM SOCIÁLNÍ PREVENCE, Centrem sociálních služeb Kojetín a dalšími 
subjekty.  

- Hlídky MP Kojetín při výkonu služby působí výchovně na nepřizpůsobivou dorůstající 
mládež, neustále se pohybující po městě a chovající se v rozporu s normami slušného 
chování. S touto mládeží se strážníci dostávají do soustavného kontaktu a opakovaně 
jí napomínají a vysvětlují normy slušného chování. 

- Výrazným přispěním k prevenci kriminality na území města Kojetína v posledních 
letech lze považovat rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému na 
konečný počet 33 kamerových bodů. 
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3.1 Statistika trestných činů a přestupků PČR OOP Kojetín v letech 2015-2018  

3.1.1 Trestné činy 

 
 2015 2016 2017 2018 

obecná  117 89 85 133 

násilná 23 18 9 18 

mravnostní 2 1 1 4 

majetková 66 56 50 99 

krádeže vloupáním 20 19 10 18 

krádeže prosté 34 31 30 65 

ostatní 26 14 25 12 

hospodářská 36 36 11 15 

zbývající 28 30 19 21 

celkem 181 155 115 169 

 

Zdroj: PČR OOP Kojetín 

3.1.2 Přestupky 

 
 2015 2016 2017 2018 

přestupky 903 816 985 845 

 

Zdroj PČR OOP Kojetín 
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Citace závěru „Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 
2018“ ve srovnání s rokem 2017 za OOP ČR Kojetín: 

„Bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kojetín považuji za stabilizovanou. 
Výsledky v objasněnosti, které převyšují hranici 60 %, lze považovat za nadstandartní a 
potvrzuji velmi dobrou kvalitu odváděné práce. Znepokojení přinesl větší nárůst násilné 
trestné činnosti během druhé poloviny roku u pachatelů z řad romského etnika, kdy po 
vyhodnocení situace bylo přistoupeno k posílení výkonu služby na Kojetínsku o policisty z 
ostatních útvarů Územního odboru Přerov, případně Skupiny služební kynologie Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje. Nejzávažnější z případů byly předány do vyšetřování 
přímo Službě kriminální policie a vyšetřování 1. Oddělení obecné kriminality Přerov. Přijatá 
opatření přispěla k celkovému uklidnění napětí mezi majoritní částí obyvatelstva a 
minoritou, a ke stabilizaci bezpečnostní situace v regionu.“ 

Zde je nutné podotknout, že zmíněná násilná trestná činnost je výsledkem opakovaného 
jednání uzavřené skupiny osob. 

3.2 Statistické údaje Městské policie Kojetín za období 2015-2018 – 
projednané přestupky 

 
 2015 2016 2017 2018 

§ 125c – doprava (dříve § 22) 251 389 249 171 

zák. 65/2017 tabákový zákon (dříve § 30) 17 28 21 33 

§ 4 - OZV (dříve § 46) 30 80 99 16 

§ 5 - veřejný pořádek (dříve § 47) 22 61 30 6 

§ 7 - občanské soužití (dříve § 49) 24 19 11 17 

§ 8 - majetek (dříve § 50) 35 35 96 49 

celkem 379 612 506 292 

 

Zdroj MP Kojetín 
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3.3 Statistické údaje MěÚ Kojetín za období 2015-2018 

Přestupková agenda odboru VVŠK 

 
 2015 2016 2017 2018 

oznámeno celkem 174 133 194 230 

veřejný pořádek 12 3 13 18 

občanské soužití 122 91 98 160 

majetek 36 35 80 50 

alkohol 0 0 0 0 

OZV 3 1 0 2 

zvl. zákon 1 3 3 0 

 
 2015 2016 2017 2018 

projednáno celkem 73 46 104 120 

veřejný pořádek 7 3 10 11 

občanské soužití 50 30 43 78 

majetek 14 12 51 29 

alkohol 0 0 0 0 

OZV 2 1 0 2 

z toho mladiství 

veřejný pořádek 0 0 0 0 

občanské soužití 2 3 1 18 

majetek 0 2 6 8 

alkohol 0 0 0 0 

OZV 0 0 0 0 

odloženo  86 52 80 95 

 

Zdroj MěÚ Kojetín 
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4 Realizace koncepce prevence 

4.1 Řízení a kontrola aktivit stanovených v koncepci 

K zajištění řízení, kontroly a usměrňování jednotlivých aktivit koncepce prevence 
kriminality je nezbytné pověřit konkrétní osoby (orgány) konkrétními úkoly, stanovit jim 
úkoly a vymezit jejich kompetence. 

Stěžejními osobami pro následující období budou: 

4.1.1 Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM Kojetín 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality (dále jen Komise) je jako poradní orgán 
zřizována radou města. Náplní činnosti Komise je především mapování sociálně 
patologických jevů na území města, zjišťování možných příčin jejich vzniku a navrhovat 
radě města konkrétní opatření k jejich omezení, navrhovat možná preventivní opatření, 
spolupracovat především s Městskou policií při realizaci preventivních opatření 
stanovených v Koncepci, zejména při realizaci seminářů a besed pro jednotlivé cílové 
skupiny. 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality je RM zřízena pro volební období 2018–2022. 

4.1.2 Manažer prevence kriminality 

Pozici Manažera prevence kriminality bude vykonávat velitel MP Kojetín.  Mezi jeho hlavní 
úkoly bude patřit koordinace preventivních aktivit na území města, koordinace činnosti 
jednotlivých subjektů podílejících se na preventivních aktivitách. Každoročně bude RM a 
ZM předkládat hodnocení realizace Koncepce a navrhovat její upřesnění, doplnění apod. 
V neposlední řadě bude Manažer působit jako tajemník Komise. 

Opatření 1. Manažer prevence kriminality 

Popis práce velitele MP bude od 01.01.2020 rozšířen o povinnosti vyplývající z funkce.  

Termín: 12/2019 

Zajišťuje: starosta města 

4.2 Práce s dětmi a mládeží  

Každodenní práce s dětmi a mládeží nejen ve školách, ale i v rámci volnočasových aktivit 
je jedním z prostředků, jak z nich vychovat občany čestné, pracovité a poctivé. Bohatá 
zájmová činnost je nejlepší prevencí v boji proti kriminalitě či drogám. Naučit děti a mládež 
úctě ke starším a toleranci k ostatním je velmi nesnadný úkol. Přispět mohou zájmové 
činnosti v kolektivu i sport. Město Kojetín se snaží zajistit odpovídající podmínky pro 
využívání volného času dětí např. budováním dětských hřišť – v uplynulém období byla 
vybudována 2 moderní dětská hřiště. Zajistit nejen jejich údržbu, ale i veřejný pořádek a 
bezpečnost dětí na nich, je stálým úkolem do budoucna. 

Opatření 2. Podpora činnosti organizací pro zájmovou činnost 

Nadále podporovat činnost DDM Kojetín, MěKS Kojetín i ZUŠ, motivovat děti k tomu, aby 
se do zájmových činností zapojovaly a účelně tak trávily volný čas (zvýhodněný vstup na 
koupaliště, sportovní haly apod.) 

Termín: 2020-2023 

Zajišťuje: RM, ředitelé PO 

Opatření 3. Podpora činnosti sportovních organizací 

Podporovat činnost sportovních klubů ve městě jejich propagací a finančními dotacemi. 

Motivovat děti a mládež k aktivnímu sportu i pravidelným oceňováním sportovců od 
sportovních nadějí po vrcholové sportovce. 
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Termín: 2020-2023 

Zajišťuje: RM, ZM 

4.3 Spolupráce v rámci kojetínských škol 

Kvalitní školství je základním kamenem pro výchovu mladé generace. Podíl města na 
vybavení a údržbě škol je jednou z priorit vedení města. Kvalitou prostředí však péče o 
vzdělávání pouze začíná, nezbytná je i atmosféra ve škole, porozumění mezi učiteli a žáky, 
zajištění rovnosti při vzdělání, boj proti šikaně, prevence proti kriminalitě a drogám. 

Opatření 4. Inkluze na ZŠ a MŠ  

Zapojení města do projektu – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, 
podání žádosti o dotaci. 

Termín: 2020 (následná realizace při schválení dotace do 2022) 

Zajišťuje: ředitelé ZŠ, MŠ, MěÚ 

Opatření 5. Podpora prevence na školách 

Prostřednictvím ředitelů škol a zástupce zřizovatele ve školských radách ZŠ zajistit 
dostatek kvalitních akcí zaměřených na prevenci kriminality a boj proti drogám, na 
bezpečnost i zvyšování právního povědomí; pomoc se zajištěním vhodných lektorů ať už 
z řad MP či jiných organizací (např. KAPPA-HELP Přerov, z.s.). 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, ředitelé ZŠ, MŠ,  

Opatření 6. Podpora kvality vzdělávání na školách 

Podílet se na zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ i MŠ pravidelným investováním do 
vybavení i údržby škol. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM  

Opatření 7. Oceňování žáků ZŠ  

Motivovat děti k aktivní práci ve škole tím, že každoročně bude řada z nich oceněna při 
setkání vedení města s nejlepšími žáky. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: vedení města, ředitelé škol  

4.4 Péče o seniory 

Velmi ohroženou skupinou občanů z pohledu bezpečnosti jsou senioři. Jejich 
informovanost o aktuálních hrozbách a vzdělávání v oblasti prevence bezpečnosti je 
efektivní metodou, jak zvýšit jejich schopnost bránit se nepříznivým vlivům a posílit 
adekvátní reakce na vzniklé ohrožení. 

Opatření 8. Semináře pro seniory 

Provádění pravidelných seminářů z oblasti prevence kriminality, kybernetické bezpečnosti, 
ochrany zdraví apod. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, Komise, ve spolupráci s CSS  

Opatření 9. Seniorská obálka 

Zapojení města do projektu „Seniorská obálka“ a prostřednictvím CSS a odboru VVŠK 
MěÚ Kojetín rozšíření těchto obálek mezi co největší počet seniorů a zdravotně 
postižených. 

Termín: 2020–2023 
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Zajišťuje: CSS, MěÚ – VVŠK  

Opatření 10. Tísňové tlačítko 

Zavedení služby „tísňové tlačítko“ pro seniory v rámci celého Kojetína, včetně místních 
částí. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP  

4.5 Oblast sociální práce 

Sociální práce je v rámci Kojetína zajišťována zejména prostřednictvím úseku sociálních 
věcí MěÚ Kojetín a CSS Kojetín. Nezbytná je však jejich spolupráce s dalšími subjekty. 

Povinnosti úředníků jsou přesně vymezeny právními předpisy a není nezbytné je opětovně 
vymezovat v tomto dokumentu. 

Opatření 11. Informovanost občanů 

Zvýšit informovanost o možnosti sociálního poradenství jak v oblasti SPOD, tak pro osoby 
v tíživé sociální situaci, a to prostřednictvím letáků a článků v Kojetínském zpravodaji. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MěÚ – úsek SV 

Opatření 12. Spolupráce organizací ve městě 

Podporovat spolupráci institucí ve městě s organizací Člověk v tísni, o.p.s, při realizaci 
projektu komunitní práce – volný čas mládeže v Kojetíně, např. při zajištění F3 fotbalu. 

Současně podporovat spolupráci institucí ve městě s organizací KAPPA-HELP, z.s., 
zejména při osvětové a vzdělávací činnosti. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, MěÚ – úsek SV 

4.6 Protidrogová prevence 

Všechna opatření směřující k rozšíření zájmových aktivit a podmínek pro ně jsou velmi 
výrazným prostředkem v boji proti drogám. Osvědčeným prostředkem je rovněž 
spolupráce s odborníky na tuto problematiku a podpora jejich činnosti. 

Opatření 13. Finanční podpora města 

Finančně podporovat organizaci KAPPA-HELP, z.s. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: RM, ZM 

4.7 Zajišťování veřejného pořádku 

Město Kojetín zřídilo Městskou policii Kojetín (MP), která zabezpečuje své služby v 
nepřetržitém provozním režimu a měla by se stát důležitým prvkem v rámci přijatých 
opatření pro realizaci programu prevence kriminality. 

Jedním z projektů v rámci programu prevence kriminality je ve městech s podobnou 
strukturou problémů, jako město Kojetín, projekt Asistent prevence kriminality (dále jen 
APK), který by mohl přispět ke zlepšení v oblasti veřejného pořádku a bezpečí v 
problémových lokalitách. Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů i 
přestupků (protiprávního jednání obecně) v problémových oblastech, prevence 
sousedských sporů, pomoc při odhalování a řešení záškoláctví, řešení nevhodného 
chování dětí a mládeže (např. kouření) a v neposlední řadě změna negativního pohledu 
majoritní společnosti na osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
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Jedním ze způsobů prevence při zajišťování veřejného pořádků je adekvátní a rychlý 
postih pachatelů. Skutečnost, že každá přestupková věc bude řešena velmi brzy po jejím 
spáchání, může přispět jak k jejímu lepšímu prokazování v důkazním řízení, tak může 
přestupce od dalšího protiprávního jednání odradit. S přihlédnutím k nárůstu 
oznamovaných přestupků, které projednává MěÚ, bude od 01.11.2019 přestupková 
agenda vykonávána 2 pracovníky. 

Opatření 14. Asistenti prevence kriminality 

Podání žádosti o dotaci na APK a v případě poskytnutí dotace zaměstnat 2 APK. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města  

Opatření 15. Vzdělávání strážníků 

Zajišťovat pravidelné proškolování strážníků zaměřené na aplikaci právních předpisů při 
zajišťování veřejného pořádku (mimo povinné přezkoušení strážníků), zejména zákona č. 
250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016, o 
některých přestupcích. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města  

Opatření 16. Spolupráce s MV ČR – poskytování dat o přestupcích 

Zapojit se do projektu MVČR, jehož cílem je optimalizovat a zefektivnit procesy a postupy 
v Policii ČR vytvořením uceleného a ověřeného souboru postupů a nástrojů, umožňujících 
v prostředí Policie ČR: 

- kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality, 

- sdílení dat a informací mezi Policií ČR a obcemi (resp. obecními policiemi), 

- zveřejňování informací o vybraných druzích kriminality veřejnosti ve formě map 
kriminality.  

V rámci uvedeného projektu poskytovat data o přestupcích evidovaných MP i MěÚ. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města a MěÚ – VVŠK, tajemník 

Opatření 17. Městský kamerový a dohlížecí systém 

Z prostředků města a dotačních titulů rozšiřovat a revitalizovat stávající MKDS ve 
spolupráci s MěÚ Kojetín zejména v souvislosti s pokládáním městských optických kabelů. 
K tomuto účelu zpracovat koncepci rozvoje MKDS a zajistit správu a údržbu stávajícího 
systému a zařízení. 

Termín: 2020–2023 

Zajišťuje: MP, starosta města  

4.8 Právní předpisy města 

Vydávání vlastních právních předpisů může přispět k ochraně veřejného pořádku. Je však 
nezbytné je vydávat uvážlivě, aby občané nebyli svazováni nic neřešícími zákazy a 
povinnostmi; vydané právní předpisy pak musí být vymahatelné, aby nebyly jen 
populistickým dokumentem. 

Opatření 18. Noční klid 

Zaměřit se na problematiku dodržování nočního klidu při provozu hostinských provozoven, 
maximálně využívat možností zákona o některých přestupcích, jednat s provozovateli na 
úrovni vedení města a v případě neúspěšných jednání řešit tento problém ve městě 
prostřednictvím OZV – omezením jejich provozní doby ve vybraných částech města. 

Termín: 2020–2023 
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Zajišťuje: MP, RM, VVŠK  

5 Závěr, systém kontroly a vyhodnocování, příp. 
aktualizace koncepce 

Koncepce bude vyhodnocována 1x ročně prostřednictvím Zprávy o stavu veřejného 
pořádku v Kojetíně, kterou ZM předkládá MP. Pro její zpracování je velitel MP oprávněn 
požadovat od dotčených osob písemnou zprávu o plnění úkolů stanovených v koncepci a 
návrhy na další opatření. Kontrolu a hodnocení Koncepce provádí velitel MP ve spolupráci 
s Komisí BaPK. 

 

 

 

 

 
Ing Leoš Ptáček Miloslav Oulehla 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 

Další informace o koncepci 
Zpracoval: MěÚ Kojetín, odbor VVŠK, MP Kojetín; Komise bezpečnosti a prevence kriminality 
Schválena: usnesením Zastupitelstva města č. Z 151/12-19 dne 10.12.2019 
Zveřejněna: 12.12.2019 


