Zpráva o činnosti Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě za rok 2016

Jednání komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě




2. února 2016
12. května 2016 – spojeno se setkáním odborníků ve Spolkovém domě sourozenců
Roškotových ve Vlašimi
30. listopadu 2016

Zapisovatelka komise Mgr. Dagmar Dufková odešla na mateřskou dovolenou a nyní je
zapisovatelkou komise Bc. Věra Filipová, obě z odboru sociálního
a zdravotního. Zápisy
z jednání komise jsou předávány Radě města, o setkání odborníků byl článek ve Zpravodaji.
Každoročně projednáváme Plán prevence kriminality, který pak plní odbor sociální a
zdravotní, Městská policie ve spolupráci s Policií ČR a dalšími (školy, Domeček apod.).
V rozpočtu města je vyčleněna částka na zajištění akcí (odměny do soutěží apod.).
Přednášky ve školách a v Klubu důchodců, stánky s tématikou prevence kriminality na akcích
škol a MěDDM a zejména Dětské dopravní hřiště v parku se vydařily.
Z letošního plánu se nepodařilo uskutečnit Den otevřených dveří v DPS Severní ulice –
uskuteční se v teplém počasí za využití dobudovaného altánu. Kromě prezentace služeb bude
věnován prostor i prevenci týrání seniorů nebo počítačové kriminalitě. Z organizačních
důvodů se neuskutečnilo školení
o chování k psům pro soc. pracovníky a pečovatelky a
strážníky. Uskuteční se v jarním období.
Komise na svém posledním jednání byla seznámena s postupem prací na Plánu prevence
kriminality, který zpracovává Mgr. Petra Rajmanová. Členové komise pro ni vytvořili SWOT
analýzu a doporučili umístit kameru v okolí křižovatky u Lídlu a dále mobilní kameru dle
aktuální potřeby v různých lokalitách a dle pořádaných akcí. Jako vhodné se jeví umístění
informací na webu města např. pod názvem Bezpečné město Vlašim od začátku roku 2017.
Členové komise uvedli, že školním dětem chybí služby psychologa a dále na děti doléhá
situace jejich rodičů, kteří jsou zadluženi. Rovněž bylo konstatováno, že se snížila kriminalita
ve Vlašimi.
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