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Projekty Nadace Bezpečná Olomouc 

v roce 2001 

STOP Kapsářům 

Jedná se o  projekt zaměřený na prevenci kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel či  

věcí v nich umístěných. Jedná se o druh trestné činnosti, která má největší  podíl na celkovém 

nápadu trestné činnosti ve městě. Jeho snahou je systematickou osvětou  zainteresovat občany 

na ochranu svého zdraví a majetku. Umístěním světelných pohyblivých nápisů v prostředcích 

městské hromadné dopravy, které spolu se zvukovým upozorněním nabádá cestující k větší 

opatrnosti před zloději, chceme docílit prevence této trestné činnosti. Zmíněná zvuková a 

vizuální nahrávka bude po dohodě s DPMO zařazována vždy v období, kdy je pravděpodobné 

zvýšení výskytu kapesních krádeží tzn.v období turistického ruchu,  před vánočními svátky 

apod. 

Pojízdné preventivní pracoviště 

 Cílem projektu bylo vybudovat přestavbou autobusu pojízdné preventivní pracoviště, 

které by pružně reagovalo na aktuální vývoj kriminality ve městě, vyjíždělo do určité lokality, 

ve které dochází ke zvýšení nápadu konkrétního druhu trestné činnosti, a informovalo občany 

na místě o možnostech prevence či ochrany, zaměřené právě na tuto trestnou  činnost. 

Pracoviště je využitelné i pro preventivní práci na školách, pro práci s potenciálně 

ohroženými osobami (senioři, zdravotně handicapovaní, turisté apod.). V polovině června 

bylo Radou města Olomouce rozhodnuto o zahájení realizace projektu. Průběh realizace 

zajišťovali 3 pracovníci MP Olomouc, kteří v rekordně krátkém období, konkrétně 57 dní od 

zakoupení vozidla, uvedli pracoviště do provozu.  Pracoviště bylo představeno v září v rámci 

akce „Policie pro občana“ za přítomnosti významných představitelů města Olomouce. 

Pojízdné preventivní pracoviště se po svém uvedení do provozu prezentovalo na jednání 

Kolegia ředitelů obecních a městských policií a na třídenní výstavnické akci „Bydlení“. Dále 

si jej prohlédli členové zastupitelstva města Olomouce a pracovníci MP Olomouc. Při těchto 



vyjmenovaných akcích shlédlo pojízdné preventivní pracoviště MP Olomouc 5 530 Osob 

všech věkových kategorií.  

Uvedením pojízdného preventivního pracoviště došlo k zásadnímu posunu jak 

v chápání a vnímaní činnosti samotné městské policie, tak v posunu vnímaní její preventivní 

funkce a tím k posílení důvěry občanů v práci MP Olomouc. Pozitivní je i skutečnost, že 

nebyl zaznamenán žádný negativní ohlas veřejnosti na toto pracoviště. U většiny návštěvníků 

byl z jejich strany velmi kladný ohlas jak na zpracování, tak na úroveň podávaných informací.  

Schránky důvěry 

V rámci tohoto  projektu bylo ve městě pořízeno a rozmístěno 8 schránek důvěry na 

místech přístupných veřejnosti, jejichž prostřednictvím mohou občané vyjádřit své 

připomínky a náměty k činnosti policie, ale také odevzdat nalezené doklady, klíče a věci 

podobného charakteru, aniž by museli vystoupit z anonymity. Schránky budou vybírány 

pravidelně pracovníky Policie ČR, kteří jejich obsah také vyhodnotí. Hlavním cílem tohoto 

projektu je rozšíření možnosti občana vyjádřit se anonymně k veřejným věcem, podat stížnost 

a hlavně vytvořit bližší, otevřený kontakt mezi občanem a bezpečnostní složkou 

Rozmístění Schránek důvěry: 

- Vedle hlavního vchodu do Hasičského záchranného sboru na ulici Sweitzerova 

- Budova policie ČR na ulici Husova 

- Hlavní vrátnice FN na ulici Hněvotínská 

- V areálu fotbalového stadionu Sigma na budově PRESS 

- Budova ředitelství Městské policie na ulici Kateřínská 

- Vestibul vlakového nádraží  v Olomouci 

- Budova HZS ve Chválkovicích 

- Informační centrum v areálu radnice 

Policie pro občana 

Jedním z cílů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality s názvem 



„Policie pro občana“ realizovaném již od roku 1996 je informovat veřejnost o činnosti 

městské a republikové policie v oblasti prevence. 

K tomu přispívají prezentační a propagační akce, jejichž 4. ročník se uskutečnil ve dnech 

20. - 23. září 2001 v pavilonu H a přilehlých vnějších prostorách výstaviště Flora za 

přítomnosti členů NBO. 

Z původně jednodenní akce, která se poprvé konala v roce 1998 v areálu ZŠ Holečkova ul. 

v Olomouci  se letošní ročník rozšířil na čtyři dny. Tomu odpovídal bohatý program, ve 

kterém se prezentovala převážně práce městské a republikové policie. Cílem jednotlivých 

prezentačních ukázek bylo posílit informovanost občanů o poslání policie nejen jako 

represivního orgánu,  ale i jako služby veřejnosti. 

(Čerpáno z materiálu  Skupiny prevence kriminality Městské policie Olomouc) 

O prezentace byl velký zájem. Kromě již tradičních ukázek výcviku služebních psů, 

zadržení pachatele a použití bojových umění, byl velký zájem o ukázky měření rychlosti 

vozidla, měření alkoholu v krvi, snímání otisků prstů, ukázku policejních zbraní a dopravních 

prostředků používaných policií. 

 

ukázka zadržení pachatele 



K doprovodným akcím, které se setkaly s ohlasem zejména u mladých lidí patřilo lanové 

centrum PROUD. Aktivně si jeho program vyzkoušelo několik stovek návštěvníků. Za 

zmínku stojí fakt, že toto centrum adrenalinového sportu bylo vybudováno v loňském roce 

jako jeden z projektů programu prevence kriminality. 

Mezi novinky letošního ročníku, které upoutaly příchozí, patřila rovněž Hudba Hradní 

stráže a Policie ČR a slavnostní otevření pojízdného preventivního pracoviště Městské policie  

Olomouc 

.  

tajemník NBO u prezentace nadace  

Závěr 

Nadace Bezpečná Olomouc se v minulém roce zúčastnila čtyř významných projektů, 

které značnou měrou přispěly ke snížení kriminality v Olomouci. 

 Nadace Bezpečná Olomouc hodlá i nadále pokračovat ve svém úsilí o snižování 

kriminality.
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