
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 13. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 28. 2. 2018 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova A, 

zasedací místnost 118A. 

 

 

Přítomni :  Renata Oulehlová, Daniela Bílá - příchod v 15.20 hodin, Roman Bílský, 

JUDr. Josef Kvasnička, MUDr. Karel Moravec – příchod v 15.15 hodin, 

Ing. Jiří Nešpor, Bc. Martin Nikodém, Miroslava Petříková, DiS., 

Ing. Vojtěch Seidl, Karel Vít 

Omluveni : Bc. Pavel Čekan, Bc. Jan Picka 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis, Ing. Tereza Pásková, por. PhDr. Zdeňka Papežová, Ladislav 

Martínek, Josef Chlouba, Julie Pöhlmannová, Mgr. Iveta Ryšková, 

Bc. Marcela Kopecká, DiS., Andrea Lokingová, Mgr. Karla Nováková 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 16.30 hodin předsedkyně Komise prevence kriminality 

Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), Renata Oulehlová. 

Členové Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1) Informace o aktuální situaci a plánovaných aktivitách v oblasti prevence kriminality 

a protidrogové politiky v Karlovarském kraji 

2) Projednání a následné doporučení Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení - Aktualizace 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

3) Různé 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

Ad 1) Informace o aktuální situaci a plánovaných aktivitách v oblasti prevence kriminality 

a protidrogové politiky v Karlovarském kraji 

 

Předsedkyně komise přivítala všechny hosty a vyzvala k podání aktuálních informací o současných 

aktivitách v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevenci. 

 

Ing. Tereza Pásková – manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje 

Zhodnotila aktivity kraje v oblasti dotací s tím, že Karlovarský kraj podal žádost o dotaci na 

realizaci informační a vzdělávací kampaně v oblasti ochrany měkkých cílů v rámci dotačního titulu 

MV ČR, dále byl spuštěn krajský dotační titul pro nestátní neziskové organizace na podporu aktivit 

v oblasti prevence kriminality a jsou vyvíjeny činnost k tomu, aby do budoucna byl k dispozici 

obdobný dotační titul i pro obce. 

Z plánovaných aktivit na rok 2018 zmínila nákup kamerových systémů do vybraných středních škol  

z krajského rozpočtu, spuštění Bezpečnostního portálu, přípravu adiktologického semináře 

a konference reagující na témata oblasti kyberkriminality, či analýzu bezdomovectví v kraji.  

Některé body doplnila Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odboru 

bezpečnosti a krizového řízení, Krajského úřadu Karlovarského kraje.  
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Miroslava Petříková, DiS. – manažerka prevence kriminality a krajská protidrogová koordinátorka města Aš 

Uvedla, že protidrogová politika na Ašsku v oblasti výuky na školách navazuje na projekt 

„Revolution train“ (Protidrogový vlak). 

 

por. PhDr. Zdeňka Papežová – koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  

Prevence kriminality v Karlovarském kraji ze strany Policie ČR probíhá formou osvěty dětí, 

mládeže, seniorů a široké veřejnosti v podobě besed. Školy v kraji projevují zájem o osvětu 

v oblasti kyberkriminality a drogové problematiky. Na všech obvodních odděleních Policie ČR 

v kraji je v současné době jeden policista, který se věnuje přednáškové činnosti. I nadále ve školách 

pokračuje projekt „Ajaxův zápisník“, který obsahuje deset problematik.  Dále byl formou 

informativního kalendáře pro seniory realizován projekt „Dáme si pozor“, a v rámci majetkové 

trestné činnosti trvá projekt ,,Stop krádežím“. Spolupráce probíhá i s Centrem zdraví a bezpečí 

Karlovy Vary (Asociace Záchranný kruh). 

 

Bc. Marcela Kopecká, DiS. – protidrogová koordinátorka města Cheb 

V letošním roce bude v územním obvodu ORP Cheb opětovně mapována zkušenost žáků a studentů 

s alkoholem a tabákovými výrobky a ve městě Cheb doje i k pravidelnému mapování počtu lidí bez 

domova. Je v plánu realizace projektu „Revolution train“ a dále pak pokračovat v návazném 

programu tohoto projektu.  

 

Andrea Lokingová – manažerka prevence kriminality města Cheb 

Městská policie města Cheb pořádá přednášky a besedy v mateřských školách a na prvním stupni 

základních škol, kde je realizován projekt „Notes strážníka Pavla“. Přednášky zaměřené na chování 

v dopravě jsou pořádány pro seniory. V tomto roce bude probíhat kurz sebeobrany pro seniory a 

opakovaně pro ženy.  Městská policie se účastní celorepublikových akcí jako je „Akce jehla“, 

„Buďte vidět, přežijete“ aj. Funguje zde spolupráce s BESIPEM.  

 
Ladislav Martínek – velitel městské policie Ostrov 
Kvůli malému objemu vyčleněných finančních prostředků na prevenci kriminality ve městě Ostrov 

nedojde v tomto roce k realizaci některých plánovaných projektů. Nadále ale bude pokračovat 

úspěšný projekt „Asistent prevence kriminality“. Během několika posledních měsíců se zde 

objevuje zvýšený počet výskytu injekčních stříkaček v ulicích. Ve městě se dále objevuje problém 

s klientelou, která bývá propuštěna z psychiatrického oddělení zdejší nemocnice. 

 

Julie Pöhlmannová -  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka města Ostrov 
V tomto roce bude kladen důraz na besedy pro mateřské školy, žáky základních škol („Notes 

strážníka Pavla“) a seniory. Během letních měsíců se bude konat příměstský tábor. Se základními 

složkami IZS bude realizován projekt „Pouč se z vlastních chyb“ a dále se městská policie bude 

účastnit celorepublikových akcí jako je „Akce jehla“. 
 

Mgr. Karla Nováková – krajská vedoucí Probační a mediační služby pro západočeský soudní kraj  
Nově je ve všech okresech v kraji poradna pro oběti trestných činů.  

 

Josef Chlouba – manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor města Kraslice 

V oblasti protidrogové prevence je zde úzce spolupracováno s organizací KOTEC o.p.s. V letošním 

roce dojde v Kraslicích k vybudování dopravního hřiště i s učebnou. Místní školy byly vybavovány 

kamerovým systémem.  
 

Mgr. Iveta Ryšková – oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajský úřad Karlovarského kraje 

Je poskytována metodická pomoc OSPODům. V kraji se potýkáme s nedostatkem pedopsychiatrů, 

absentuje zde detoxifikační a následná péče.  

 

V projednávaných věcech nebylo přijato žádné usnesení.  
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Předsedkyně komise poděkovala přítomným hostům, dalšího jednání komise se nezúčastnili. 

 

Ad 2) Projednání a následné doporučení Radě Karlovarského kraje k odsouhlasení - Aktualizace 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

 

usnesení č. 02/02/18 

Komise prevence kriminality bere na vědomí „Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 

2014-2020“ a doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit Aktualizaci Programu 

Karlovarského kraje 2014-2020 v předloženém znění. 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

  
     

Ad 3) Různé 

 Náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Mgr. Petr Kubis se bude 

přiklánět k vyčlenění více finančních prostředků z rozpočtu kraje na oblast prevence 

kriminality pro obce 

 Mimořádné jednání Komise prevence kriminality se uskuteční dne 15. 3. 2018 od 9.00 hod. 

v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu doporučení podpory a výše 

finančních prostředků jednotlivých projektů nestátních neziskových organizací v rámci 

dotačního titulu kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality Radě Karlovarského 

kraje 

 Diskuse na téma potencionální existence nestátních věznic  

 Diskuse na téma neexistence lékárny distribuující konopí v Karlovarském kraji a s tím 

spojená případná kriminalita seniorů 

 Diskuse na téma neochoty lékařů předepisovat léčebné konopí pacientům, kteří jej potřebují 

a je indikováno k jejich léčbě. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 1. 3. 2018 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

(zpracovala dle pořízeného zvukového záznamu z jednání) 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


