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Projekt Asistent prevence kriminality – pr ůběžná zpráva 
 
 
U Městské policie Šluknov působí od měsíce června 2022 dvojice asistentů prevence 
kriminality. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022.  
Město Šluknov se na zajištění projektu podílí minimálně 10% spoluúčastí dle zásad 
podmínek dotace.  
 
Základními úkoly asistentů zůstává především hlídková činnost v lokalitě Sídliště se 
zaměřením na veřejný pořádek, dohled na dodržování zásad občanského soužití, 
dodržování OZV města, dohled v okolí základních škol (v časech příchodu dětí do škol 
i odchodu ze školy – prevence užívání tabákových výrobků, záškoláctví). V lokalitě 
Sídliště mezi prioritní patří též dohled na dodržování provozního řádu dětského hřiště, 
případné řešení jeho porušení, vč. jeho pravidelného úklidu, do kterého je často 
zapojeno množství, především nezletilých a mladistvých, osob. Mezi neméně častý 
druh činnosti patří součinnost se školskými zařízeními, především při konzultaci 
k problematice záškoláctví. V současné době mají APK rozvrženy pracovní dobu do 
dvousměnného provozu, a to ranní směna (od 07,00h-15,30 h) a odpolední směna (od 
15,00-23,30 h). Dvojice APK byla v prvopočátku proškolena společností Trivis, která 
bude současně realizovat supervizi. Proškolena byla dvojice APK též v oblasti první 
pomoci tak, aby v případě potřeby byla schopna potřebnou předlékařskou pomoc 
poskytnout. 
Mentorem pro asistenti prevence kriminality je v období trvání projektu velitel MP 
Šluknov.  
Osobně se domnívám, že ohlasy na činnost asistentů jsou spíše pozitivní. Jejich 
přítomnost a samotný výkon hlídkové činnosti je vnímán nejen obyvateli lokality a 
přilehlého okolí nýbrž i ostatními obyvateli města jako určitý konkrétní krok ke zklidnění 
situace. Z mého pohledu se jednoznačně jedná o aktivní prvek prevence a součást 
systému bezpečnosti našeho města.  
 
Níže dále uvádím konkrétní činnost, vyjma činnosti hlídkové, kterou v lokalitě asistenti 
prevence kriminality v období červen – červenec 2022 vykonali, případně událost 
předali k řešení kompetentním orgánům.     

 
Oznámení nebezpečných závad příslušným orgánům                                  5 x 
Porušení zákona na ochranu před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi (především užívání 
tabákových výrobků mladistvými)                                                                   6 x 
Odkládání odpadu mimo určená místa                                    10 x 



Rušení nočního klidu                                                                                      5 x 
Řešení sousedských sporů                                                                             4 x 
Volné pobíhání zvířat                                                                                      7 x 
Nedodržování šk. docházky, řešeno se SO, vedením školy a rodiči              2 x 
Součinnost s MP       -     kontrola heren                                                                    5 x 
                                  -     odchyt zvířete                                                                     1 x 
                                  -     autovraky           2 x 
                                  -     ostatní                                                                                23 x 
 
 
 
 
Vypracoval: Vyskočil Vladimír, mentor 
 
 
 

 
 
 

Dvojice APK při kontrole dětského hřiště v lokalitě sídliště. 


