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Úvod 

Plán prevence kriminality města Mníšek pod Brdy na období 2021 – 2023 je zpracován 

v souladu s dokumentem „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-

2020“, který byl schválen usnesením vlády ČR. 

Plán je stěžejním a koncepčním dokumentem, který popisuje hlavní problémy vyskytující se 

na území Mníšku pod Brdy. Stanovuje jasné priority v rámci prevence kriminality a popisuje 

všechny instituce, které se prevencí kriminality na území města vyskytují.  

Cílem navrhovaných opatření je zvyšování pocitu bezpečí občanů a zmenšení rozsahu a 

závažnosti kriminality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroj: Strategie prevence kriminality ČR na léta 2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní údaje o městě Mníšek pod Brdy  

Mníšek pod Brdy je město rozkládající se ve Středočeském kraji, na rozhraní okresů Praha – západ a 

Příbram. Od Hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 30 kilometrů a je situováno na úpatí horského 

masivu Brdský hřeben a v jeho okolí se nacházejí hustě zalesněné prostory. Katastrálním územím 

Mníšku protéká Bojovský potok a v jeho blízkém okolí se rozkládá soustava několika rybníků. Vzhledem 

ke své poloze je město jedním ze satelitních sídel Prahy, čemuž nahrává také jeho výhodná poloha při 

hlavním tahu na Strakonice – rychlostní silnice D4 procházející okrajovou částí zástavby. Město je 

rovněž v dosahu Pražské integrované dopravy, jeho dopravní obslužnost a celková dostupnost jsou 

tudíž velmi výhodné.  

 

Kraj – Středočeský 

Okres – Praha – západ 

Rozloha – 26,5 km2 

Nadmořská výška – 385 m n. m.  

Katastrální území – 3 (Mníšek p. Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota) 

Základní škola – ano  

Městská policie – ano  

Starosta – Mgr. Magdaléna Davis, PhD.   

Pověřený strážník k vedení Městské policie – Mgr. Petr Smorádek, DiS.  

Vedoucí OO PČR Mníšek pod Brdy – npor. Bc. Stanislav Šampalík  

Předseda Komise pro Bezpečnost a PK – Václav Grusz   



Bezpečnostní analýza  

Bezpečnostní analýza je rozdělena na tři části:  

1) Analýza protiprávních činů – vývoj trestné činnosti a přestupku  

2) Sociálně demografická analýza – vývoj nezaměstnanosti, počet obyvatel aj. 

3) Institucionální analýza – zaměření na činnost subjektů, které působí preventivně a ovlivňují 

úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti  

Analýza protiprávních činů  

Analýza protiprávních činů  

Rok Násilná Mravnostní Majetková Celkem Celkem Index 

2017 4 0 36 79 138,30 

2018 2 2 40 82 140,60 

2019 2 1 31 74 124,72 

2020 4 0 40 85 140,40 
• Index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce) x 10000 

V tabulce je uvedena kriminality za období 2017–2020, z tabulky jde vyčíst, že nejvíce trestných činů 

je majetkových. Počty trestných činů v roce 2020 vzrostly, stále se nejvíce převažují trestné činy 

majetkové povahy.  

Pachatelé  

Rok Věk 0-14 let Věk 15-17 let Věk 18+ Recidivisté 

2017 2 0 35  

2018 2 3 42  

2019 0 0 34  

V tabulce č. 2 se zaměřujeme na věkové skupiny pachatelů.  

 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65 let 

2017 4 18 2 

2018 5 24 0 

2019 2 22 0 

 

 

 

 

 

 



Přestupky (mimo dopravních) PČR + MP  

Přestupková Činnost 2017 2018 2019 2020 

Proti veřejnému pořádku 25 6 8 6 

Proti občanskému soužití 62 54 32 29 

Proti majetku 57 50 38 25 

Na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 

toxikomániemi 

19 20 28 13 

Celkem 163 130 106 73 

 

Údaje o přestupcích za roky 2019 a 2020 s přepočtem na index na 10 tis. Obyvatel  

Druh 

Počet obyvatel Přestupky  -abs. Počet Index na 10 tis. obyvatel 

K 31. 
12. 

2020 

Změna 
proti 
roku 
2019 

Rok 
2019 

K  
31. 
12. 

2020 

Změna 
1x – 1y 

Rok 2019 Rok 2020 
Změna 1x 

– 1y 
(index) 

Proti 
veřejnému 

pořádku 
6054 +121 8 6 -2 13,48 9,91 3,57 

Proti 
občanskému 

soužití 
6054 +121 32 29 -3 53,93 47,90 6,03 

Proti majetku 6054 +121 38 25 -13 64,04 41,29 22,75 

Na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

6054 +121 28 13 -15 47,19 21,47 25,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociálně - demografická analýza 

Celkový vývoj v počtu obyvatel v Mníšku pod Brdy za poslední léta má stoupající tendenci a to hlavně 

díky své poloze a dopravní obslužnosti.  

Vývoj obyvatelstva v Mníšku pod Brdy  

 

 

 

 

 

Věk obyvatel  
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Rok Počet obyvatel 

2016 5522 

2017 5712 

2018 5832 

2019 5933 

2020 6054 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2016 75 46 258 180 

2017 66 42 338 172 

2018 82 52 282 192 

2019 60 40 224 143 

Rok 0-14 15-64 65+ Průměrný věk 

2016 1157 3421 944 39,5 

2017 1231 3501 980 39,4 

2018 1276 3548 1008 39,4 

2019 1302 3596 1035 39,6 



Nezaměstnanost  

Nezaměstnanost Mníšek pod Brdy 

Nízká míra nezaměstnanosti je důsledkem blízké vzdálenosti do Prahy. V Praze je mnoho pracovních 

příležitostí, které se na Mníšku nenacházejí. V posledních letech se míra nezaměstnanosti o hodně 

procent snížila a to především díky dobré ekonomické situace ČR, nových investorů a pracovních 

příležitostí.  

Rok  Dosažitelné 15-64 Obyvatelstvo 15-64 Podíl nez. osob v 
% 

2017 45 3501 1,3 

2018 54 3548 1,5 

2019 40 3596 1,1 

    

 

Jedním ze závažných společenských jevů je vysoká míra nezaměstnanosti. Dle zjištěných skutečností 

má město Mníšek pod Brdy klesající nezaměstnanost.  

 

Město Mníšek pod Brdy nemá žádné sociálně vyloučené lokality, ale rizikové sociální faktory můžeme 

hledat u sociálně znevýhodněných občanů žijící na území města Mníšek pod Brdy. Město Mníšek pod 

Brdy s těmito občany pracuje pomocí Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku a má také 

k dispozici sociální bydlení, určené pro tuto skupinu obyvatel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institucionální analýza 

Institucionální analýza slouží k zmapování institucí, které působí v Mníšku pod Brdy v oblasti 

prevence kriminality. Jedním z hlavních cílů města Mníšek pod Brdy je řešení bezpečnosti občanů, 

jejich majetku a dodržování veřejného pořádku, je tedy potřeba, aby všechny zainteresované složky 

spolupracovali. 

Hlavním nástrojem v prevenci kriminality je Městská policie Mníšek pod Brdy, která se aktivně 

zapojuje do preventivních programu.  

Městský úřad Mníšek pod Brdy  

Sociální odbor  

Sociální odbor městského úřadu se zaměřuje na pomoc jednotlivcům v tíživých situacích. Podporuje 

sociální změnu, řeší problémy a především poskytuje poradenství osobám v tíživých situacích.  

Výbory a komise zabývající se prevencí kriminality   

Rada města Mníšek pod Brdy zřizuje výbory a komise. Na úseku prevence kriminality jsou to dvě 

komise a to: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku a Komise pro bezpečnost a prevenci 

kriminality.  

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality  

Předseda  Václav Grusz 

Členové  

Stanislav Šampalík 

Petr Smorádek 

Josef Dvořák  

Milan Olšák 

Jiří Starý 

Richard Řezáč 

Kristýna Baumová 

Ondřej Solnička  

 

Hlavní náplní práce je příprava a projednávání a předkládání Radě města Mníšek pod Brdy stanoviska 

a náměty týkající se bezpečnosti, IZS a dalších právních předpisů města v oblasti bezpečnosti. 

Stanovuje strategii prevence kriminality na určitá období a vyhodnocuje plnění Plánu prevence 

kriminality, podílí se na bezpečnosti města Mníšek pod Brdy a to včetně Stříbrné Lhoty a Rymáně. 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality je poradním orgánem Rady města Mníšek pod Brdy.  

Hlavní činnost  

Hlavní náplní práce komise: 

- připravuje, projednává a předkládá radě města stanoviska a náměty týkající se bezpečnosti a 

integrovaného záchranného systému (IZS) 

- projednává návrhy právních předpisů města v oblasti bezpečnosti 

 



- projednává (vyhodnocuje) bezpečnostní situaci ve městě 

- koordinuje preventivní aktivity a stanovuje strategii prevence kriminality na území města 

- vyhodnocuje plnění Plánu prevence kriminality města Mníšek pod Brdy  

- podílí se na tvorbě Strategie prevence kriminality a bezpečnosti města Mníšek pod Brdy  

- plní další úkoly z oblasti bezpečnosti a IZS, kterými ji pověří rada města 

 

Manažer/koordinátor prevence kriminality  

Dle metodiky Odboru prevence kriminality MV ČR byla v rámci struktury Městského úřadu Mníšek 

pod Brdy určena osoba, která se bude problematikou prevence kriminality zabývat. Manažer 

prevence je pracovník odpovědný za přípravu, koordinaci a realizaci programů v rámci města.  

Obsah činnosti:  

- Sleduje koncepční materiály včetně příslušných resortů, krajského úřadu, koncepční 

materiály odborů souvisejících s prevencí kriminality, 

- průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci v kraji, 

- koordinuje a usměrňuje všechny subjekty působící v oblasti prevence kriminality na města, 

- je kontaktní osobou pro Manažera PK KÚ Středočeského kraje,  

- podílí se na přípravě strategií prevence kriminality města, 

- na základě analýz navrhuje priority, připravuje preventivní programy a navrhuje k realizaci 

vhodná preventivní opatření, 

- podporuje rozvoj preventivních aktivit na úrovni města, 

- koordinuje práce na vytvoření plánů prevence kriminality a jejích aktualizacích. Iniciuje, 

navrhuje a předkládá návrhy potřebné pro jeho řešení, 

- spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, a dalšími subjekty, které 

působí v oblasti prevence kriminality, 

- vyhledává a předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování preventivních 

projektů, 

- iniciuje medializaci preventivních aktivit ve městě. 

 

Městská policie Mníšek pod Brdy (dále jen MP MpB) 

Městská policie byla v souladu se zák. č. 553/1991 Sb. zřízená obecně závaznou vyhláškou města 

Mníšek pod Brdy dne 27. 3. 2003 

MP MpB sídlí na MěÚ Mníšek pod Brdy. Velitelem, který je nadřazen všem strážníkům MP MpB je 

starostka Mgr. Magdalena Davis, PhD., strážník pověřený vedením MP MpB je Mgr. Petr Smorádek, 

DiS. V současné době je pod MP MpB zaměstnáno 8 strážníků. Je zajištěn nepřetržitý provoz. Strážníci 

mají na starosti provoz městského kamerového systému. Městský kamerový systém aktuálně 

zahrnuje 8 kamer. Na úrovní prevence kriminality strážníci přednášejí v MŠ a ZŠ. Další preventivní 

činnost je dohled na přechodech pro chodce u ZŠ, měření rychlosti vozidel a také se podílí na 

zabezpečení kulturních akcí města.  

 



Městská policie slouží k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a to především: 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

f) se podílí na prevenci kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

 

Další organizace podílející se na zajištění prevence kriminality ve městě Mníšek pod Brdy  

 

Městský úřad spolupracuje s Policií ČR a to pomocí Koordinační dohody.  

 
 
Policie ČR OO Mníšek pod Brdy  
Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy spadá pod Policii České republiky, Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD. Sídlí na adrese Mníšek pod Brdy, nám. 

F. X. Svobody čp. 27, 252 10, Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ. Rozloha teritoria služebního 

obvodu je 98 km2 s 13 obcemi a dalšími chatovými středisky, vše s počtem trvale přihlášených cca 

11 000 obyvateli. Systemizovaný počet policistů je v současné době devatenáct policistů, včetně 

vedoucího oddělení a jeho zástupce, přičemž fyzický stav se průběžně mění v závislosti na 

přirozené fluktuaci nově nastupujících policistů a policistů odcházejících na jiné součásti policie.  

  

Mimo města Mníšek pod Brdy, kde sídlí zdejší obvodní oddělení, spadají do služebního obvodu 

oddělení obce Kytín, Malá Lečice, Senešnice, Zahořany, Čisovice, Bojov, Klínec, Líšnice Řitka, 

Černolice, Trnová, Jíloviště.  

 

OO PČR úzce spolupracuje s Městskou policii Mníšek pod Brdy.  

 

 

Magdaléna o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve 
Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v 
oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. 

 
Poslání   
Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž 
všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizuje a 
provozuje síť strukturovaných a funkčně provázaných programů.  

http://magdalena-ops.eu/cz/kontakt


 
V jejich rámci nabízí klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně 
reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snaží zlepšit kvalitu života jejich klientů, aby 
mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do 
společnosti. Současně minimalizují zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a 
chrání společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady. 
 
Služby se zaměřují na několik oblastí: prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování 
rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, následnou péči o 
absolventy léčby a také na vzdělávání. 

 

Školská, výchovná, zájmová a sportovní zařízení  

V Mníšku pod Brdy můžeme nalézt dvě mateřské a dvě základní školy, všechny čtyři zařízení jsou 

zařízením města Mníšek pod Brdy. Ve školství má prevence kriminality velký význam. Žáci mimo 

vzdělání také dostávají informace o základních společenských návycích, učí se komunikovat s lidmi a 

učí se poznávat co je dobré a co je špatné.  

Základní školy  

V Mníšku pod Brdy můžeme nalézt dvě základní školy, v těchto školách mají rozvinutý program 

prevence kriminality a o žáky se starají vysoce vyškolení odborníci.  

Identifikace školy 

Základní škola Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy  

Základní škola Komenského 866, 252 10 Mníšek pod Brdy  

 

Mateřské školky  

Identifikace školky 

Mateřská školka Nová 499, 252 10 Mníšek pod Brdy  

Mateřská školka 9. května, 252 10 Mníšek pod Brdy  

 

V rámci prevence kriminality také působí spolky a ostatní organizace, které se nacházejí na území 

města Mníšek pod Brdy. Začátkem roku 2018 bylo evidováno celkem 23 aktivních spolků a sdružení.  

 

 

 

 

 

 

 

http://magdalena-ops.eu/cz/prim%C3%A1rn%C3%AD-prevence
http://magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/ter%C3%A9nn%C3%AD-a-kontaktn%C3%AD-slu%C5%BEby
http://magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/ter%C3%A9nn%C3%AD-a-kontaktn%C3%AD-slu%C5%BEby
http://magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/l%C3%A9%C4%8Dba
http://magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/dol%C3%A9%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
http://magdalena-ops.eu/cz/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-a-spolupr%C3%A1ce


SWOT ANALÝZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Přítomnost Policie ČR 

• Přítomnost Městské policie 

• Snižování kriminality ve městě  

• Spolupráce mezi MP a PČR 

• Základní škola a její preventivní 
program 

• Informační kanály (facebook, Zpravodaj, 
info. SMS)  

• Existence obecně závazných vyhlášek 
města  

 

• Nedostatečné pokrytí MKDS 

• Nedostatečné finance na prevenci  

• Nefunkční Komise pro Bezpečnost a PK 

• Nedostatek organizovaných aktivit pro 
děti  

• Neexistence preventivních programů a 
přednášek pro seniory  

 
 

Příležitosti Hrozby 

 

• Rozšíření MKDS 

• Plné využití dotací EU, kraj, MV ČR, 
MŠMT aj.  

• Zavést Asistenty PK do ulice  

• Dobrovolnická služba  

• Zvýšení informovanosti občanů pomocí 
informačních kanálů  

• Spolupráce s Domovem pro seniory a 
Klubem důchodců 
 

 

• Zvyšující zadluženost  

• Nezaměstnanost  

• Poloha města, která se nachází na tahu 
mezi Příbramí a Prahou  

• Nárůst kriminality mladistvých  

• distribuce OPL a s tím související trestná 
činnost/přestupková 

• snižování finančních prostředků na 
programy PK  

• Epidemie COVID-19 
 



Cíle a opatření plánu prevence kriminality 

 

Základní priority prevence kriminality  

- Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

- Zvyšování informovanosti občanů  

- Snižování míry a závažnosti trestné činnosti  

Opatření 1.1 Zvyšování informovanosti občanů  

Popis opatření - Distribuce propagačních materiálů občanům 
města 

- Informovat občany o bezpečnosti ve městě 
pomocí webové stránky města, Zpravodaje 
Mníšku p. Brdy a infokanálu SMS 

Cílová skupina - Pro všechny věkové skupiny  

Realizátor  - MP, PČR a město Mníšek p. Brdy  

Termín realizace  - 2021  

Finanční pokrytí  - Rozpočet města Mníšek p. Brdy  

Předpokládaný dopad - Zvýšení informovanosti občanů a jejich 
možného zapojení do bezpečnosti v obci  

 

Opatření 1.2 Webové stránky pro informování veřejnosti  

Popis opatření - Aktuality a novinky v oblasti bezpečnosti, 
sociální politiky, školství ve městě aj.  

Cílová skupina - Pro všechny věkové skupiny  

Realizátor  - Komise pro bezpečnost a PK   

Termín realizace  - 2022 

Finanční pokrytí  - Rozpočet města, dotace  

Předpokládaný dopad - Aktuální dění ve městě, z pohledu jednotlivých 
složek – PČR, MP, JSDH a další organizace  

 

 

Opatření 1.3 Preventivní programy pro seniory 

Popis opatření - Besedy v Domově pro seniory  
- Besedy v MKS  

Cílová skupina - Senioři 65+ 

Realizátor  - MP, PČR, město Mníšek p. Brdy 

Termín realizace  - Po skončení epidemie COVID-19, předpoklad 
konec roku 2021 

Finanční pokrytí  - Rozpočet města,  

Předpokládaný dopad - Preventivní působení na seniory s tím 
související předcházet páchání trestné činnosti 
proti seniorům  

 



Opatření 1.4 Modernizace a vybudování nových bodů městského 
kamerového systému (dále jen „MKS“) 

Popis opatření - Modernizovat stávající kamerový systém 
- Přidat kamerové body na rizikových místech ve 

městě  

Cílová skupina - Pro všechny věkové skupiny  

Realizátor  - Město Mníšek p. Brdy, MP, Komise pro 
bezpečnost a PK  

Termín realizace  - 2021-2023  

Finanční pokrytí  - Město, dotace  

Předpokládaný dopad - Zvýšení pocitu bezpečí občanů 
- Zvýšení objasněnosti trestné a přestupkové 

činnosti   

 

 

Opatření 1.5 Preventivní programy pro děti a mládež 

Popis opatření - přednášky a besedy na ZŠ a MŠ 

Cílová skupina - děti ve věku 6-14 
- mládež 15-18 

Realizátor  - MP, PČR, ZŠ, město Mníšek pod Brdy 

Termín realizace  - Konec roku 2021 

Finanční pokrytí  - Rozpočet města, dotace  

Předpokládaný dopad - Předcházení vzniku sociálně patologických jevů  

 

 

Opatření 1.6 Fungování Komise pro bezpečnost a PK  

Popis opatření - Pravidelné zasedání všech členů komise  
- Příprava materiálů a projektů k získávání dotací  
- Vyhodnocování fungování popř. změny  

Cílová skupina - Pro všechny věkové skupiny  

Realizátor  - Komise pro bezpečnost a PK  

Termín realizace  - 2021-2023 

Finanční pokrytí  - Bez finančních nákladů  

Předpokládaný dopad - Získání peněžitých prostředků na realizaci 
preventivních programů  

 

Opatření 1.7 Asistenty prevence kriminality do ulic  

Popis opatření - Kontrola dětských hřišť, spolupráce v PČR a MP, 
kontrola vandalismu, ranní a odpolední dohled 
u ZŠ a MŠ 

Cílová skupina - Pro všechny věkové skupiny  

Realizátor  - MP, PČR a město Mníšek pod Brdy  

Termín realizace  - 2021-2023 

Finanční pokrytí  - Dotace  

Předpokládaný dopad - Zvýšení bezpečnosti na hřištích, u ZŠ a MŠ 

 


