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Úvod
Městys Nehvizdy charakterizuje z hlediska bezpečnosti specifická situace, kterou není možné
vnímat pouze prostřednictvím statistických údajů o počtu spáchaných deliktů.
Městys totiž leží v těsném sousedství hlavního města Prahy na silnici č. 611 z Prahy na
Poděbrady, od městské části Praha-Horní Počernice je vzdálen cca 8 km, od centra Prahy
zhruba 22 km. Územím prochází také dálnice D11 (silnice E67). Blízká sídla jsou Toušeň a
Čelákovice (kde se nachází nejbližší útvar Policie ČR) na severu, Brandýs nad Labem na
severozápadě, Mochov, Přerov nad Labem – Lysá nad Labem na východě, dále Jirny a další
obce na jihu. Velikost katastrálního území městyse Nehvizdy je 982 ha. Zároveň Nehvizdy
prochází od roku 2003 strmým nárůstem počtu obyvatel, zejména mladších rodin s dětmi.
Obec se tak díky nové sídelní výstavbě částečně anonymizuje a zároveň dochází ke
koncentraci majetku, která s možností rychlého opuštění obce po blízkých komunikacích do
jisté míry přitahuje nechtěnou pozornost.
Vedení městyse vzešlé z komunálních voleb v roce 2010 si je vědomo nutnosti
systematického přístupu k oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, komplexně vnímá také
narůstající poptávku po možnostech volnočasových aktivit všech kategorií obyvatel, ale
zejména mládeže a dorostu. Přitom díky demografickému výhledu víme, že kulminace těchto
požadavků nás teprve čeká.
Také s ohledem na výše uvedené je logickým vyústěním dosavadního snažení vedení městyse
v oblasti bezpečnosti zapojení obce do programu prevence kriminality Ministerstva vnitra,
které by mělo kvalitativně kroky vedení obce v oblasti prevence kriminality ovlivnit.
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1.

Bezpečnostní analýza

Oproti 80ti trestným činům v roce 2007 a 70ti trestným činům spáchaným v roce 2008 se jeví
současný trend kriminality v Nehvizdech jako ne zcela dramatický, nicméně i současnou
situaci vnímá veřejnost i vedení městyse citlivě. Zejména pokud se jedná o vloupání do domů
a vozidel nebo krádeže motorových vozidel či vandalství na obecním majetku.
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2.

Institucionální analýza

Vedení městyse Nehvizdy dlouhodobě buduje partnerské vazby nejen v rámci obce, ale také
navenek. Našim přirozeným partnerem spolupráce v oblasti bezpečnosti je Policie ČR
s ohledem na úkoly, které ze zákona o policii vykonává. S Obvodním oddělením PČR
v Čelákovicích navázala obec prostřednictvím komise finanční a bezpečnostní velmi úzkou
spolupráci, která kromě výkonu policejní služby zahrnuje přednáškové aktivity, předávání
informací, asistenci při pořádání akcí apod.
Důležitým partnerem městyse je také Obecní policie Šestajovice, která na základě
veřejnoprávní smlouvy svazku pěti obcí (včetně Nehvizd) z roku 2010 vykonává pro městys
zejména činnosti na úseku veřejného pořádku a dopravy.
Mezi hlavní interní partnery městyse patří tradičně Tělovýchovná jednota Sokol Nehvizdy a
AFK Nehvizdy. Obě organizace se podílejí na pořádání kulturních, sportovních a
společenských akcí, což je zdůrazněno také ve společném Kalendáři akcí Nehvizd pro
jednotlivé roky. Městys v rámci možností poskytuje oběma organizacím dotace na provoz a
rozvoj jejich činnosti, protože se jedná o podporu mladé generace.
Ačkoliv je městys zřizovatelem ZŠ a MŠ Nehvizdy, lze jednoznačně hovořit o rovnocenné
spolupráci obou subjektů. Veškeré projekty, které se týkají rozšiřovaní školských zařízení v
obci, jsou důkladně konzultovány s vedením školy. Škola významně spolupracuje rovněž při
pořádání kulturních a společenských akcí, ředitel školy je pravidelným hostem a
přednášejícím na pravidelných setkáních s veřejností na téma bezpečnost.
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3.

Dosavadní aktivity

Po komunálních volbách v roce 2010 zahájila svoji činnost komise finanční a bezpečnostní,
která se ve věci bezpečnosti soustředila na několik oblastí. První z nich byla informovanost
veřejnosti o činnosti bezpečnostních složek v Nehvizdech, kdy byla zavedena do měsíčníku
Nehvizdský Kurýr bezpečnostní rubrika, která je pravidelně naplňována ve spolupráci s PČR
a OP Šestajovice.
Další oblastí zájmu bylo zajištění pravidelného kontaktu obyvatel s představiteli obou
uniformovaných složek, takže se minimálně jednou ročně takové setkání koná a vždy je
využíváno také pro informování o prevenci trestné činnosti. Poslední setkání v květnu 2012
bylo zaměřeno na krádeže vozidel a vloupání do domů a bytů.
V souladu se strategickým plánem rozvoje městyse byla v obci provedena opatření situační
prevence, zejména pokud jde o dopravní oblast. Bylo instalováno zábradlí na několika
nebezpečných místech u chodníků a vybudován byl také zpomalovací semafor na příjezdu do
obce směrem na Prahu.
Ve vztahu k mládeži si obec uvědomuje nutnost zajištění nabídky pro strukturované trávení
volného času, proto zahájila budování dalšího sportoviště z vlastních prostředků. Na
kombinovaném hřišti Za Valem vznikne multifunkční univerzální plocha pro míčové hry,
dětské hřiště, skate park, park s prvky pro street workout a asfaltový ovál pro in-line bruslaře.
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4.

Vlastní koncepce

Hlavním cílem politiky městyse v oblasti prevence kriminality je zvyšování pocitu bezpečí
občanů a s tím související opatření. K naplnění tohoto cíle bude městys realizovat a
podporovat preventivní aktivity v oblasti situační a sociální prevence, v oblasti režimových a
organizačních opatření a také ve zvyšování informovanosti občanů (s důrazem na starší
spoluobčany) o možnostech ochrany před trestnou činností a jejich výchově k „bezpečnému
chování“.
PRIORITY z hlediska prevence kriminality:
1. Z hlediska typu TČ - jde o majetkovou TČ. Pro období let 2013 až 2014 budou aktivity
směřovat ke snížení počtu napadených vozidel a nemovitostí (krádeže, vykrádání).
2. Z hlediska cílových skupin se městys zaměří na děti a mladistvé a samozřejmě také seniory.
3. K naplnění hlavního cíle a úkolů vyplývajících z priorit bude městys systematicky
podporovat oblast prevence kriminality.
Osa navrhovaných opatření:

PRIORITA
OPATŘENÍ
AKTIVITY

1. Snížení počtu napadených vozidel a nemovitostí (krádeže,
vykrádání)
Poradenství
1.1.1. Tisk
1.1.2. Osvětové akce, besedy, semináře

OPATŘENÍ

Situační prevence

AKTIVITY

1.2.1. Umístění kamer

OPATŘENÍ

Efektivnější spolupráce s PČR a OP Šestajovice

AKTIVITY

1.3.1. Koordinovaná hlídková činnost PČR a OP Šestajovice

PRIORITA
OPATŘENÍ

2. Děti a mladiství (pachatelé protiprávního jednání nebo jako
potencionální pachatelé přestupků či trestné činnosti)
Vhodné využití volného času dětí a mládeže
2.1.1. Zřízení klubovny pro starší děti a mládež

AKTIVITY

2.1.2. Vybavení hřiště Za Valem prvky pro street workout
2.1.3. Sportovně – kulturní akce zaměřené na prevenci sociálně
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patologických jevů
OPATŘENÍ

Efektivnější spolupráce jednotlivých subjektů při práci
s mládeží

AKTIVITY

2.2.1. Koordinovanost aktivit v oblasti prevence kriminality

OPATŘENÍ

Poradenství

AKTIVITY

2.3.1. Besedy a semináře

PRIORITA

3. Senioři

OPATŘENÍ

Poradenství

AKTIVITY

3.1.1. Setkání, besedy a distribuce preventivně – informačních materiálů

Jednotlivé priority dle navrhované osy opatření budou realizovány prostřednictvím ročních
programů prevence kriminality 2013 a 2014. Programy budou zpětně vyhodnoceny vždy do
konce února následujícího kalendářního roku.
Koncepce je připravena na relativně krátké období dvou let, které ale představuje dostatečný
rámec pro realizaci jednotlivých návrhů obce a zároveň je dostatečně flexibilní pro případ
nutnosti reakce na nové či nepředpokládané skutečnosti.
Předpokladem je, že by tato koncepce měla být ještě v průběhu roku 2013 aktualizována a
doplněna o některé komplexní informace.
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5.

Program prevence kriminality městyse Nehvizdy na rok 2013

Na rok 2013 plánuje městys Nehvizdy opatření směřující na všechny tři prioritní okruhy.
Ve vztahu k prioritě 1 bude provedeno posouzení možností instalace kamerových bodů na
uzlová místa Nehvizd, jako je např. náměstí Sv. Václava a další.
Komise finanční a bezpečnostní se bude také soustředit na dokončení jednání o koordinační
dohodě s PČR a OP Šestajovice, ze které by vyplynula mj. možnost koordinované hlídkové
činnosti v městysi Nehvizdy.
Pokud jde o prioritu 2, bude se městys soustředit na dokončení hřiště Za Valem, včetně jeho
vybavení prvky pro street workout. Nabídka možností pro volnočasové aktivity dětí a hlavně
mládeže v nové zástavbě obce je totiž nedostačující, což se zřetelně projevuje zejména v
kontextu strmého nárůstu počtu obyvatel městyse v posledních letech. Mládež se následkem
nedostatku příležitostí pro volnočasové vyžití shlukuje na nevhodných místech, kde pak jejím
působením vznikají škody na obecním mobiliáři (poškozování laviček, odpadkových košů,
sprejerství atd.). Kombinované hřiště pro děti a mládež na ploše 3 300 m² bude obsahovat
jednu multifunkční univerzální plochu pro míčové hry, dětské hřiště, skate park, prvky pro
street workout a asfaltový ovál pro in-line bruslaře a dětská vozítka. V současné době je
připraveno podloží a je upraveno okolí budoucího hřiště a zbudována část oplocení. V další
fázi by měly být dokončeny povrchové úpravy a osazení vybavovacích prvků. Street workout
je cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků - kalisteniky, v překladu
cvičení s vlastní tělesnou vahou. V ČR se začal street workout vyvíjet teprve nedávno a
protože sport pomáhá držet mládež dále od alkoholu, drog a dalších negativních vlivů,
představuje instalace cvičebních prvků rozšíření nabídky aktivit zejména pro náctiletou
mládež.
Zákres budoucího hřiště:

Městys bude také připravovat podklady pro možnost zřízení klubovny mládeže (Otevřený
klub) v jednom z obecních domů, jelikož příležitost pro trávení volného času tímto způsobem
v Nehvizdech chybí.
Ve vztahu k prioritě 3 městys naváže na dřívější besedy s veřejností, výsledkem by měl být
lepší způsob informování právě vůči skupině seniorů k tématům ochrany majetku, stejně jako
chování vůči cizím osobám apod. Za účelem zajištění účinné informovanosti budou vyrobeny
ve spolupráci s PČR a OP letáky s danou tématikou, které budou distribuovány do schránek
seniorů a rozdávány při besedách na toto téma. Dále budou vyrobeny praktické informační
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magnetky umístitelné např. na lednici. Besedy budou personálně zajištěny odborníkem na
danou problematiku, samozřejmostí bude účast zástupců Policie ČR a Obecní policie
Šestajovice.
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