MĚSTO VOLARY

Koncepce prevence kriminality na
období 2020 - 2025
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I. ÚVOD
Koncepce prevence kriminality na období 2020 – 2025 města Volary je v souladu se Strategií
prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020 a dalšími strategickými
a koncepčními dokumenty Vlády ČR a Jihočeského kraje.
Cílem plánu je analýza aktuálních problémů města (trestné činy, sociálně-patologické jevy),
jejich zhodnocení a navržení opatření, která by vedla k jejich odstranění.
Na vzniku plánu prevence kriminality se podílely:



Město Volary (místostarostka města);
Policie ČR (obvodní oddělení Volary)

Volary jsou město nacházející se na jihu Čech, v jihozápadní části Jihočeského kraje 16 km
jihozápadně od nejbližšího města s rozšířenou působností Prachatic. Leží na území CHKO
Šumava a na hranici NP Šumava. Městská zástavba je situována do kotliny Teplé Vltavy
severně od řeky, okolo Volarského potoka. První písemná zmínka o Volarech pak pochází
z roku 1359. Na rozloze 10753,18 ha žije k 1.1.2019 celkem 3 748 obyvatel. Součástí Volar
jsou místní části Chlum a Mlynářovice. Sousední obce jsou Lenora, Zbytiny, Křišťanov,
Želnava, Stožec a Nová Pec.
Většina obyvatel města se hlásí k české národnosti, nevíce zastoupenými národnostními
menšinami jsou Slováci, Vietnamci, Němci, Poláci, Ukrajinci a Romové (skutečný počet
Romů neodpovídá statistickým údajům). Bezprostředně po 2. světové válce došlo k téměř
kompletní výměně obyvatelstva, přerušeny tak byly tradiční vazby. Trendy posledního
čtvrtstoletí jsou postupné stárnutí populace a vylidňování města (záporný přirozený přírůstek,
odchod mladých lidí za prací).
Ve městě působí spíše menší podnikatelské subjekty.
Volary jsou zřizovatelem mateřské a základní školy. Nejbližší střední školy se nacházejí
v Prachaticích.
Ve Volarech se nachází služebna Policie ČR s počtem 13 policistů na oddělení, přičemž
by na oddělení mělo sloužit 17 policistů. Z toho vyplývá, že je stav policistů dlouhodobě
podhodnocen. Volary nemají Městskou policii.
Zhodnocení současného stavu
Volary jsou historicky vojenské město. V době socialismu zde vyrostla kasárna. Celý areál
pak byl po převratu předán městu. I v současné době se zde nacházejí prázdné budovy,
kde se schází mládež, kouří a požívají návykové látky a alkohol.
Město Volary bylo v minulosti proslulé dřevařským průmyslem. Sídlily zde Jihočeské
dřevařské závody, v nichž byla zaměstnána většina obyvatel města. Po uzavření závodu, byli
lidé donuceni hledat zaměstnání jinde. Většina po otevření hranic dojíždí za prací
do sousedního Německa.
Hostince a restaurační zařízení ve městě jsou místa s předpokládaným zvýšeným rizikem
trestné činnosti, v praxi však příliš velké riziko nepředstavují. Hlavním problémem v této
souvislosti je nonstop bar-herna v domě čp. 36 ve střední části města, u autobusového nádraží.
Výherní hrací přístroje a další negativní jevy spojené s tímto typem podniku působí negativně
nejen na dospělé obyvatele města. V okolí podniku lze často i po setmění zahlédnout osoby
nezletilé. Ty se většinou scházejí právě na autobusovém nádraží.
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Ve městě lze pozorovat stále sílící znaky sociálního vyloučení na místním sídlišti. Většina
domů přešla v minulosti z majetku města do soukromých rukou či pod Stavební bytové
družstvo Husinec. Větší množství bytů koupili (nebo koupili podíl v družstvu) spekulanti
s nemovitostmi, kteří systematicky sestěhovali do svých bytů problematické rodiny.
Se zvyšujícím počtem problematických osob a osob sociálně vyloučených se začali ze sídliště
další lidé stěhovat pryč, dochází ke zvyšování trestné činnosti, zhoršuje se občanské soužití.
Na druhou stranu, velmi škodlivým jevem jsou netolerantní projevy k národnostním
menšinám ze strany „starousedlých“.
S problémem vyloučených lokalit jde ruku v ruce zneužívání sociálních dávek a lichva.
Protože ve městě a v okolí je nájemních bytů nedostatek, potenciální nájemci nemají na
výběr. Osoby problematické si mnoho vybírat nemohou, pronajímatelé jim z pochopitelných
důvodů pronajímat byty nechtějí. Tito lidé musí tedy vzít zavděk jediným, co se nabízí: byty
s enormně předraženým nájemným ve výši několikanásobku běžného tržního nájemného. Cíl
je jediný, a to co největší obohacení vlastníků těchto bytů na úkor státu jako poskytovatele
sociálních dávek a samozřejmě na úkor rodin nájemců. Ti nedostatek financí na jídlo
a základní potřeby řeší často různými způsoby, přičemž práce mezi ně nepatří.
Vysoké životní náklady a podprůměrné mzdy většiny obyvatel města přivádí velmi často
občany do dluhových pastí a do rukou exekutorů. Osvěta v oblasti finanční gramotnosti
je poměrně malá, na druhou stranu o případné přednášky a semináře na toto téma není velký
zájem. Chybějící finance lidé hledají u lichvářů a u úvěrových společností s různou kvalitou
služeb. Vypůjčené peníze bohužel nejsou povětšinou využívány hospodárně a nesplácené
úvěry jen prohlubují finanční problémy.
V české společnosti je obecně zvýšená tolerance k užívání alkoholu, cigaret a návykových
látek, což se samozřejmě projevuje i v našem městě. Zvláště alarmující je tento jev u mládeže.
Zde by měla situaci předcházet především rodina; jelikož ale tradiční funkce rodiny
v současné době selhává, rozšiřují se sociálně patologické jevy nebývalou rychlostí. Právě
v alkoholu a návykových látkách řeší někteří obyvatelé města své problémy. Ve srovnání
s okolními obcemi jsou na tom Volary ještě dobře, proč ale čekat, až bude hůře?
Posledním zmiňovaným problémem současnosti je nedostatečné využití možností.
Problematika je širší, pro bezpečnost ve městě je podstatné to, že mnoho, zvláště mladých
lidí, nedokáže (nechce) smysluplně trávit volný čas. U této skupiny obyvatel lze nalézt
zárodky sociálně patologických jevů. Jejich podchycením by se vyřešila spousta problémů.
Velmi úzce na to navazuje nezájem značné části obyvatel o veřejné dění. Aktivní občané jsou
přínosem pro jakoukoliv obec.
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II. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA
Na základě stížností občanů na kriminalitu ve městě se 22.5.2019 uskutečnilo veřejné setkání
s občany města. Řešila se zde nespokojenost občanů s rušením veřejného pořádku, dopravní
bezpečnost, problémy s uživateli drog, aj. Zde byl i poprvé představen projekt Asistent
prevence kriminality. Prezentovali ho představitelé města Vimperk, kteří mají s tímto
projektem bohaté zkušenosti.
Pocit bezpečí je subjektivní záležitost, která nemusí vždy plně odpovídat realitě. Nicméně
je to jeden z pocitů, který velmi výrazně ovlivňuje kvalitu života a spokojenost s místním
společenstvím. Analýza postoje obyvatel ke kriminalitě umožňuje identifikovat oblasti,
které jsou občany vnímány jako nebezpečné. Přináší rovněž informaci o tom, s jakým typem
trestných činů/přestupků se občané setkávají či jak vnímají práci policie.
Na základě setkání s občany města proběhlo v říjnu 2019 ve Volarech dotazníkové šetření
skládající se z následujících otázek:
 Cítíte se ve Volarech bezpečně?
 Kterou část nebo místo ve Volarech požadujete za opravdu nebezpečné a proč?
 Co považujete ve Volarech za největší bezpečnostní problém?
 Stal/a jste se někdy Vy nebo někdo z Vašich blízkých ve Volarech obětí protiprávního
jednání?
 Myslíte si, že samospráva společně s policií řeší dostatečně problémy vandalismu
a kriminality?
 V čem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce veřejných institucí (samosprávy
a policie) v oblasti bezpečnosti ve Volarech?
 Uvítali byste pokrytí města kamerovým systémem?
Dotazníky byly distribuovány do 1 500 domácností prostřednictvím Volarského zpravodaje.
Vrátilo se 61 vyplněných dotazníků, což jsou 4%.

1. Cítíte se ve Volarech bezpečně? Pokud ne, proč?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nevím

4
10
34
15
0
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2. Kterou část nebo místo ve Volarech považujete za opravdu nebezpečné
a proč? Místo a příčinu nebezpeční vypište:
Autobusové nádraží
Sídliště Míru
Náměstí
Kasárna
Průchod mezi radnicí a knihovnou
Hotel Sport
Staré město a ulice Česká
Lokalita u vlakového nádraží
Bazén
Naproti Policie ČR - dům č.p. 55
Hřbitov
Pivovar
Budějovická

30
26
18
12
12
7
7
4
3
3
2
2
2
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3. Co považujete ve Volarech za největší bezpečnostní problém? (max. 3
odpovědi)
krádeže aut
0
vloupání do aut
1
krádeže a vloupání v domech a
bytech
3
loupežné a násilné trestné činy
např. Přepadení
6
problémy spojené s uživateli
drog
34
žebrání nebo obtěžování
3
vandalismus a drobná pouliční
kriminalita
33
veřejné pohoršení nebo
znečišťování veřejného
prostranství
32
rušení veřejného pořádku
45
dopravní bezpečnost
25
jiné (vypište)
0
nevím/bez odpovědi
0
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4. Stal/a ste se někdy Vy nebo někdo z Vašich blízkých ve Volarech obětí
protiprávního jednání? Kterého?
ne
16
ano/krádeže
ano/loupežného přepadení

13
1

ano/jiného násilného trestného
činu např.: fyzické napadení
ano/vandalismus

16
33

ano/porušování pravidel
silničního provozu
ano/jiné (vypište)*
nevím/bez odpovědi

34
2
1
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5. Myslíte si, že samospráva společně s policií řeší dostatečně problémy
vandalismu a kriminality?
ano

3

ne, neřeší, je jí to jedno

53

nevím

6
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6. V čem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce veřejných institucí
(samosprávy a policie) v oblasti bezpečnosti ve Volarech?
více policistů na pochůzkách v
ulicích
zvýšit informovanost o práci policie
a bezp. problémech
důsledná a nezaujatá kontrola
(osob, objektů a podobně)
více kontrol v dopravě
tvorba místních vyhlášek
regulujících problematické jevy
setkávání policie a samosprávy s
občany
poradenství při dluzích
poradenství v oblasti zajištění
osobní bezpečnosti
jiné (vypište)*
nevím/bez odpovědi

53
8
35
29
29
8
0
0
5
1
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7. Uvítali byste pokrytí města kamerovým systémem? Pokud ano, v kterých místech by
dle Vašeho názoru měly být kamery nainstalovány?
ano/Autobusové nádraží
ano/Náměstí
ano/Sídliště Míru
ano/Kasárna
ano/Průchod mezi radnicí a knihovnou
ano/Bazén
ano/Staré město a ulice Česká
ano/Základní škola
ano/Parkovací plochy
ano/Vlakové nádraží
ano/Dětská hřiště
ano/Hřbitov
ano/Tolarova ulice
ano/U obchodů
ano/Pivovar
ano/Hotel Sport
ano/Parkourové hřiště
ano/Budějovická ulice

34
22
15
10
7
6
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že se občané necítí ve městě bezpečně (54% respondentů).
Jde zejména o lokality u autobusového nádraží, na sídlišti a na náměstí - v centu města.
Nejvíce vnímají rušení veřejného pořádku, pak vandalismus a drobnou pouliční kriminalitu,
veřejné pohoršení nebo znečišťování veřejného prostranství a v neposlední řadě problémy
spojené s uživateli drog. Přičemž s protiprávním jednáním se setkala většina respondentů.
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Zejména se jednalo o vandalismus, porušování pravidel silničního provozu a o jiný násilný
trestný čin.
Problémem je vnímání, že policie ani samospráva dostatečně problémy s vandalismem
a kriminalitou neřeší. Uvítali by více policistů na pochůzkách v ulicích, důslednou, nezaujatou
kontrolu (osob, objektů apod.), více kontrol v dopravě a tvorbu místních vyhlášek regulujících
problematické jevy.
Ze zdrojů Policie ČR vzešly tyto přehledy:
Trestné činy
Rok

TČ celkem

Majetek

násilí

toxi

ostatní

2019

50

23

13

2

12

2018

62

24

10

1

27

PŘ celkem
726
732

Besip
576
579

Alkohol
19
14

Občanské soužití
33
38

Majetek
37
32

Přestupky
Rok
2019
2018

ostatní
61
69

I když výše uvedená čísla nejsou nijak vysoká, v posledních měsících se ve městě objevuje
větší počet krádeží ve sklepech bytových domů. Došlo i k vloupání do prodejny květin na
autobusovém nádraží. Ředitel Základní školy zaznamenal více stížností ze strany žáků na
jejich obtěžování cestou do školy i ze školy. Jsou to všechno skutečnosti, které občany Volar
znepokojují.
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III. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA
V Jihočeském kraji působí řada státních a neziskových organizací, které jsou zaměřeny na
podporu osob sociálně znevýhodněných a na potlačování sociálně-patologických jevů.
Přestože působí spíše ve větších městech, povětšinou mají širší záběr a slouží také potřebám
okolních obcí.

Subjekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě Volary a jejich
činnosti
OBLASTNÍ CHRITA VIMPERK
Krátká 125, 385 01 Vimperk, tel. 731 402 992 - Dana Vidlášová, vedoucí služby
 poskytuje pečovatelskou službu
 zajišťuje pomoc v domácnosti s úklidem, osobní hygienou apod.
 zajišťuje dovoz obědů

FARNÍ CHARITA PRACHATICE
Slunečná 1135, Prachatice, 383 01, tel. 774 608 811 – Monika Sobolíková, terénní pracovnice
 zajišťuje terénní sociální činnost

FOKUS PÍSEK z.ú., pobočka Strakonice
Lidická 1081, 386 01 Strakonice, tel. 608 271 800 – Bc. Romana Stříbrná, vedoucí pobočky
 pomoc klientům s duševním onemocněním

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT
Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice, tel. 602 570 366 – Bc. Kamil Podzimek, vedoucí
zařízení
 realizuje terénní sociální práci, která je určena aktivním uživatelům jakýchkoliv
návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo kouří
 terénní služba se zaměřuje na vyhledávání a kontaktování uživatelů drog v jejich
přirozeném prostředí

KREBUL o.p.s.
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel. 723 123 093 - Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel
 pomáhá s dluhovým zatížením klientů

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – OBVODNÍ ODDĚLENÍ VOLARY
Soumarská 376, 384 51 Volary, tel. 388 333 150
 provádí přednášky a besedy v základní škole a v mateřských školách
 podílí se na zpracování Koncepce prevence kriminality města Volary
 zajišťuje ochranu veřejného pořádku
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ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – KRAJSKÁ POBOČKA V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VOLARY
Soumarská 51, 384 51 Volary, tel. 950 153 572, podatelna







plní úkoly v oblasti zaměstnanosti
evidence nezaměstnaných, výplata podpory v nezaměstnanosti
vyplácí dávky státní sociální podpory
vyplácí dávky pro osoby se zdravotním postižením
vyplácí dávky pomoci v hmotné nouzi
provádí poradenství o stavu trhu práce

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Volary, Sídliště Míru 117, 384 51 Volary, tel. 720 259 369 –
Michaela Dědičová, ředitelka
Mateřská škola Volary, Revoluční 448, 384 51 Volary,
Michaela Dědičová, ředitelka

tel. 720 259 369 –

Základní škola Volary, U Nádraží 512, 384 51 Volary, tel. 724 212 048 –
Mgr. Petr Horálek, ředitel
Základní umělecká škola Volary, 5. května 2, 384 51 Volary, tel. 724 792 799 –
Mgr. Vít Pavlík, ředitel
Dům dětí a mládeže Volary, Náměstí 24, 384 51 Volary, tel. 725 832 977 –
Vladimírana Laschová, vedoucí
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IV. STANOVENÍ PRIORIT A OPATŘENÍ
Cíle plánu prevence kriminality vyplývají z výše uvedených problémů. Jednotlivé cíle je
nutné chápat komplexně; jednotlivé problémy spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se
prolínají, jejich řešení proto není možné realizovat bez znalosti ostatních problémů. Hlavními
cíli pro období 2020 – 2025 jsou:







odstranění sociálně vyloučených lokalit;
personální zabezpečení prevence kriminality;
zvýšení bezpečnosti ve městě;
snížení počtu trestných činů a přestupků se zvláštním důrazem na trestnou činnost v
dopravě;
podpora prevence kriminality u dětí a mládeže;
podpora preventivních opatření u rizikových skupin obyvatel.

Pro naplnění výše uvedených cílů je zapotřebí komplexního přístupu za součinnosti
pracovníků města Volary a městem zřizovaných organizací, státních úřadů, Policie ČR,
nestátních neziskových organizací a v neposlední řadě i občanů města.
Odstranění sociálně vyloučených lokalit
Soustředění problémových obyvatel ve vytyčené sociálně vyloučené lokalitě (sídliště) lze
předcházet podporou sociální integrace osob různých sociálních vrstev. Problematické osoby
nesmí být soustředěny v jedné lokalitě, v tomto směru musí být zapojeni a informováni
pronajímatelé bytů v sociálně vyloučených lokalitách. Ke zlepšení života v této lokalitě
pomůže zvýšená pozornost Policie ČR, osvěta obyvatel a aktivní zapojení občanů do
společenského života na místní úrovni. Velký důraz musí být krom represivních opatření
kladen i na sociální práci s osobami postiženými sociálním vyloučením za pomoci nestátních
neziskových organizací.
Konkrétní aktivity vedoucí k odstranění sociálně vyloučených lokalit:








zvyšování finanční gramotnosti obyvatel;
aktivní pomoc matkám a rodinám postižených sociálním vyloučením;
aktivní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením;
podpora spolkové, tělovýchovné a kulturní činnosti;
vytvoření koncepce sociálního bydlení;
eliminace zneužívání sociálních dávek;
aktivní podpora zaměstnanosti.

Personální zabezpečení prevence kriminality
Vzhledem k absenci městské policie je zapotřebí hledat vhodná řešení v rámci omezených
podmínek. Zásadní musí být úzká spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Volary.
Konkrétní aktivity vedoucí k personálnímu zabezpečení prevence kriminality:


aktivní spolupráce s Policií ČR, obvodní oddělení Volary;
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zřízení funkce asistent prevence kriminality;
osvětová činnost prevence kriminality v součinnosti s nestátními neziskovými
organizacemi;
osvětová činnost v mateřské a základní škole;
zapojení veřejnosti;
zřízení pracovní skupiny prevence kriminality, ve které jsou zastoupeni pracovníci, kteří
se problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku a sociálně patologickými jevy
profesionálně zabývají;
pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality ve městě – manažera
prevence kriminality.

Zvýšení bezpečnosti ve městě
Hlavními ukazateli bezpečnosti jsou nejen statistiky Policie ČR, ale také obecné vnímání
kriminality a bezpečnosti samotnými obyvateli města. V opatřeních je především zapotřebí
zaměřit se na eliminaci faktorů, které způsobují ztrátu pocitu bezpečí, důsledně přijímat
opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Velmi důležité je pravidelné informování
občanů města o provedených opatřeních, jejich cílech a o pokrocích.
Konkrétní aktivity vedoucí k zvýšení bezpečnosti ve městě:









personální zabezpečení prevence kriminality (viz výše);
spolupráce s Policií ČR;
monitoring problémových lokalit;
zvýšení dohled na bezpečnost seniorů (např. při nákupech, vyzvedávání důchodů);
zvýšený dohled na bezpečnost dětí a mládeže;
zajištění zabezpečení městských objektů;
osvětová činnost pro zlepšení zabezpečení soukromých objektů;
zapojení veřejnosti.

Snížení počtu trestných činů a přestupků se zvláštním důrazem na trestnou činnost v
dopravě
Trestná činnost v dopravě patří mezi nejožehavější problémy města, její vnímání občany se
stupňuje zvláště v posledních několika letech. Snížení počtu trestných činů se neobejde bez
návaznosti na ostatní vytyčené cíle. Zvláště důležité je personální zajištění, účinná prevence
kriminality a zvýšení bezpečnosti ve městě (viz výše). Pro naplnění tohoto cíle uvažuje město
o zřízení funkce asistenta prevence kriminality a jeho financování z projektu Programu
prevence kriminality na místní úrovni (Ministerstvo vnitra ČR). V případě, že se asistent
osvědčí, chce město zajistit trvalou udržitelnost projektu a pokračování do dalších let.
Konkrétní aktivity vedoucí k snížení počtu trestných činů a přestupků se zvláštním důrazem
na majetkovou trestnou činnost:





preventivní působení příslušníků Policie ČR;
preventivní působení asistenta prevence kriminality;
aktivní činnost asistenta prevence kriminality vycházející z aktuálních potřeb obyvatel;
analýza rizikových skupin obyvatel asistentem prevence kriminality;
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aktivní politika zaměstnanosti, např. formou sociálního podniku;
podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež;
podpora kulturních a společenských akcí;
aktivní činnost nestátních neziskových organizací na podporu osob ohrožených
sociálním vyloučením;
zapojení veřejnosti.

Podpora prevence kriminality u dětí a mládeže
V současnosti více než kdy jindy platí rčení „Kdo si hraje, nezlobí“. Pokud je narušena
základní funkce rodiny, hrozí zvýšené riziko kriminality právě u dětí a mládeže. Město bude
podporovat aktivity mateřské a základní školy, sportovních organizací, nestátních
neziskových organizací a dalších subjektů, které mohou přispět k smysluplnému trávení
volného času s dětmi a mládeží.
Konkrétní aktivity vedoucí k podpoře prevence kriminality u dětí a mládeže:











podpora zájmových kroužků a mimoškolních aktivit mateřské a základní školy;
údržba a rozvoj městských sportovišť (sportovní hala, sportovní stadion);
udržování a další rozšiřování dětských hřišť;
vybudování aktivních venkovních prostor pro neorganizovanou mládež;
podpora akcí pro děti a mládež;
finanční podpora neziskových aktivit pro děti a mládež;
podpora zavádění sociálních aktivit pro děti a mládež;
podpora Domu dětí a mládeže;
zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže;
aktivní spolupráce s orgány veřejné správy.

Podpora preventivních opatření u rizikových skupin obyvatel
Rizikové skupiny obyvatel vykazují zpravidla stejné nebo přinejmenším velmi podobné
znaky. Zcela zásadní je ochota či neochota těchto obyvatel pracovat. Město bude samo
iniciovat vznik sociálního podniku, aktivně bude i nadále podporovat místní podnikatele,
místní podniky a bude se snažit do města přivést nové investory. Neméně důležité je zapojení
občanů do života města. Město bude podporovat spolkovou činnost, sportovní a kulturní
aktivity vzešlé od občanů města, určené co nejširší veřejnosti.
Konkrétní aktivity vedoucí k podpoře preventivních opatření u rizikových skupin obyvatel:









podpora podnikatelských subjektů na území města;
zajištění podmínek pro nové investory;
založení sociálního podniku za účelem snížení nezaměstnanosti;
podpora spolkové činnosti ve městě;
pestrá nabídka kulturních, společenských a sportovních akcí;
osvětová činnost u osob ohrožených sociálním vyloučením;
důsledné dodržování obecně závazných předpisů;
monitoring lokalit se zvýšeným rizikem trestné činnosti.
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IV. ZÁVĚR
Koncepce prevence kriminality na období 2020 – 2025 je důležitým krokem pro snížení
kriminality na území města Volary a pro nastavení účinného systému jeho prevence. Vychází
zejména z aktuálních problémů města, opírá se o zkušenosti z ostatních měst a obcí,
především z blízkého okolí. Zkušenosti s jeho zaváděním budou vyhodnoceny a budou sloužit
k dalšímu zvýšení bezpečnosti ve městě a zavádění dalších opatření.

Koncepce byla schválena Radou města usnesením č. 40/20 ze dne 22.01.2020
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