


 

 Frýdek-Místek je průmyslové město v MS kraji.  

 Leží na březích řeky Ostravice, 17 km jižně od 
Ostravy.  

 Vzniklo 1. 1. 1943 spojením slezského města 
Frýdku  
a moravského Místku.  

 Od 1. července 2006 je statutárním městem.  

 Ve městě žije asi 57,5 tisíc obyvatel.  

 



 

 Vzniku projektu předcházelo zřízení nového pracoviště  
- odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality 

 Inspirace z obdobných projektů (Sokolov, Plzeň…) 

 



Město Frýdek-Místek jako místo,  

kde se občané cítí bezpečně  
a kde se jim dobře žije.  



Zmapování potřeb občanů města: 

 dotazníkovým šetřením, 

 analýzou kriminality (TČ, PŘ, DN…), 

 analýzou doručených podání občanů městu, 

 komparací statistických dat s výsledky dotazníkového šetření.  



 koordinace činností MP a PČR  

 sjednocení okrsků MP a OOP 

 zavedení efektivních projektů prevence kriminality 

 zřízení webových stránek 

 zapojení občanů do řešení bezpečnostních problémů města 
např. prostřednictvím webu. 

 



 
 Co jsme chtěli zjistit: 

 vnímání pocitu bezpečí občanů  

 spokojenost občanů  
◦ s prací strážníků MP,  

◦ Policie ČR,  

◦ s prací úředníků magistrátu,  

◦ s nabídkou služeb zaměřených na prevenci kriminality ve 
městě.  

 



 proběhlo v březnu až květnu tohoto roku,  

 zúčastnilo se ho téměř 700 respondentů, občanů  
Frýdku–Místku a jeho okolí 

 analýza výsledků dotazníkového šetření byla komparována  
se statistickými daty státních institucí  

 výzkum bude každoročně opakován 

 

 



Z dotazníkového šetření a statistických dat vyplynulo, že: 
 

 největší výskyt kriminality, evidovaný v roce 2012, byl na ulicích 

◦ Revoluční, 

◦ Příborská, 

◦ T. G. Masaryka, 

 největší obavy:  

◦ na ul. Míru, 

◦ v parcích, 

◦ v podchodech, 

◦ na ul. Nádražní, 

◦ v ul. Na Příkopě 

 nejobávanější formou trestné činnosti jsou loupeže, fyzická napadení a 
vandalismus, nejmenší obava je z korupce 

 nejobávanější skupinou občanů jsou sexuální agresoři, drogově závislí a agresivní 
řidiči, nejméně nebezpeční jsou levicoví extremisté 

 z národností a etnik se občané nejvíce obávají Romů, Ukrajinců a Rusů,  nejmenší 
obavu u obyvatel Frýdku-Místku vyvolávají Slováci a Moravané 
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 Dotazníkové šetření podpořilo realizaci preventivních projektů ke zvýšení bezpečnosti  
i k subjektivnímu vnímání pocitu bezpečí občanů  

 Podpořili jsme zahájení projektů Asistent prevence kriminality a Domovník - 
preventista, které mají změnit postoj majority vůči romské minoritě, především v 
sociálně vyloučené lokalitě  

  Podpořili jsme další projekty prevence kriminality, které zvýší subjektivní vnímání 
pocitu bezpečí občanů (ZRIVI, Fotopasi, Míru).  

  Budeme iniciovat prosvětlení podchodů, prořezání vegetace v parcích a na sídlištích. 

  Budeme iniciovat zahuštění sítě městského kamerového systému, který chceme 
doplnit i o mobilní kamery a fotopasti. 

  Zasadíme se o zakoupení stacionárních radarů na měření dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti ve městě. 

  Zřídili jsme informační portál www.BezpecnyFM.cz, kde se občané mohou dozvědět o 
aktuálním dění v oblasti bezpečnosti, přečíst si rady jak předcházet trestné činnosti, 
najdou zde dopravní informace, mapy kriminality - GIS. 

 

http://www.bezpecnyfm.cz/
http://www.bezpecnyfm.cz/


 Jedná se o pilotní projekt Ministerstva vnitra ČR, který je jím z 90 % financován.  

 Cíle projektu: 

• Zlepšení obrazu Romů, žijících v sociálně vyloučené lokalitě, v očích majority.  

• Zlepšení kvality bydlení obyvatel sociálně vyloučené lokality, zvýšení zájmu obyvatel 
této sociálně vyloučené lokality na ul. Míru, Křižíková, Dlouhá a Sokolská  o domy ve 
kterých bydlí a jejich okolí, o udržování veřejného pořádku a dodržování pravidel 
občanského soužití. 

 



 Jako domovníci byli ve standardním výběrovém řízení vybráni dva občané této lokality, 
kteří požívají přirozené autority u spoluobčanů. Svou autoritou i osobním příkladem 
vedou ostatní k dodržování pravidel občanského soužití, udržování pořádku ve 
společných prostorách domů a jeho okolí. Oba domovníci jsou Romové, muži, invalidní 
důchodci, pracovali ve Válcovnách plechu Frýdek – Místek.  

 Měsíční odměna domovníka činí 4.500Kč, dále domovníci obdrželi pracovní oblečení a 
obutí.  

 



 Na počátku činnosti domovníků jsme svolali komunitní setkání občanů v této lokalitě. 

  Vysvětlili jsme jim úlohu domovníků-preventistů a odlišili jsme jejich práci od 
stávajících domovníků. Zjistili jsme jejich očekávání, potřeby a společně identifikovali 
následující priority: 

 1. Opravy a vymalování společných prostor domů.  

 2. Řešení stížností obyvatel lokality na jednoho spoluobčana – příslušníka majority, u 
     kterého se schází osoby jevící se jako závislé na psychotropních látkách. 

 



 Pro pilotní opravu společných prostor jsme vybrali dům, který byl 

nejvíce poničený.  Omítky jsme společně s domovníky -

preventisty opravili a vymalovali. Do 14 dnů omítky někdo 

poškodil. Domovníci je však okamžitě znovu opravili a sami 

nájemníci již dbají na uzamykání vchodu a hlídání si těchto 

prostor.  

 



 Poté se sami obyvatelé lokality postupně u domovníků přihlašovali k opravě dalších vchodů, pod 

jejich dohledem si nejprve vchod vyčistili, opravili omítky, penetrovali zdi a vymalovali. Pokud to 

bylo možné, opravily se i vchodové dveře.  V současné době je již zcela opraveno 50% všech 

vchodů na ul. Míru a obyvatelé dalších se dále hlásí, že si je také svépomoci vylepší.  

 



 Předáním poznatku orgánům Policie ČR o podivné činnosti jednoho z obyvatel lokality vedlo k 

jeho obvinění a v současné době je ve vazební věznici. Napětí v lokalitě se tím výrazně snížilo. 

 V současné době je okolí domů v lokalitě čisté, ubylo stížností na rušení nočního klidu a projevů 

vandalství.   

 Pilotní projekt skončil na konci roku 2013 a byl podroben evaluaci, na jejímž základě rada a 

zastupitelstvo rozhodlo o dalším financován projektu z prostředků města.  

 Požádali jsme ministerstvo vnitra o další dotaci pro projekt Domovník – preventista 2014 pro tento 

rok, pokud bude schválen, ušetřené peníze použijeme na jiné preventivní projekty. 

 



 vyloučená lokalita Křižíková je od města 

oddělena na jedné straně řekou a na druhé 

železniční tratí. 

 Současný stav lokality je neutěšený, v jejím 

okolí se vyskytuje několik černých skládek, 

které nikdo nelikviduje, protože plochy, na 

nichž se nacházejí, nejsou ve vlastnictví 

města. 

 



 Bytové domy patří soukromým vlastníkům. 

 V sociálně vyloučené lokalitě žije více jak 

100 osob, převážně Romů. 

 Některé domy v lokalitě jsou zvenčí velmi 

špatně udržované. 

 



 V průběhu několika prvotních šetření v terénu jsme zjistili, že obyvatelé lokality 

Křižíkova mají zájem zlepšit stav domů a jejich okolí. 

 V navázání kontaktu s obyvateli této lokality nám pomohli stávající domovníci- 

preventisté, kteří zde mají příbuzné a požívají také mezi místními určité přirozené 

autority.  

 Sami obyvatelé lokality Křižíkova si s naší podporou již začali uklízet okolí svých domů. 

 



 Naším cílem v příštích měsících bude zorganizovat setkání s obyvateli, domluvit se s nimi na 

postupu úklidových prací a zapojit do likvidace černých skládek také město a majitele bytových 

domů.  

 Město poskytne na realizaci úklidu velkoobjemové kontejnery a nářadí.  

 V zájmu udržitelnosti realizovaných změn budeme usilovat o co nejširší zapojení obyvatel komunity 

do úklidových akcí. 

 Nezbytnou podmínkou zlepšení kvality života obyvatel lokality Křižíkova bude také rozvíjení 

spolupráce s majiteli bytových domů a jejich podpora v investicích do bytového fondu v této lokalitě. 



 Děkujeme za pozornost 

Mgr. Tomáš Václavík 
Mgr. Ivan Žurovec 

 


