Problematice prevence kriminality je v Úvalech věnována velká pozornost. Ve
volebním období 2002 – 2006 byl ustanoven i Výbor pro prevenci kriminality při
zastupitelstvu města.
Záměr vytvořit Výbor pro prevenci kriminality odsouhlasilo zastupitelstvo města na
svém zasedání již v prosinci roku 2003.
20. května 2004 se konala 1.konference o prevenci kriminality v Úvalech, 14. června,
jmenovalo Zastupitelstvo města Úvaly na svém zasedání členy Výboru pro prevenci
kriminality.
Byl zpracován Návrh koncepce prevence kriminality, která byla následně
zastupitelstvem schválena a je přílohou Strategického plánu rozvoje města.
V Úvalech se vyskytuje několik obecných i specifických faktorů zvyšujících riziko
vzestupu kriminality; hlavním a nejdůležitějším rizikovým faktorem je rychlá a snadná
dostupnost Úval z okrajových i centrálních částí hlavního města Prahy. Tato
dostupnost se zvýšila rozšiřováním Hlavního města (Úvaly dnes leží cca 1000 m od
Hranic „velké Prahy“), dobrým spojením po železnici (Úvaly leží na trase hlavního
železničního koridoru spojujícího Hlavní město Prahu s východními oblastmi ČR a
relativně dobrým spojení po silničních komunikacích.
Snadná dostupnost přímo podmiňuje i možnost snadného a rychlého úniku z katastru
města po realizaci kriminálního deliktu; v případě úniku po silničních komunikacích
existuje i více únikových variant. Snadný únik byl v minulosti podmíněn i nevhodnou
sítí policejních stanic – Úvaly patřily do spádu čelákovické služebny, přičemž „výjezd“
do Úval nemohl být záležitostí kratší než-li 20 minut.
Snadná dostupnost hlavního města ovšem determinuje i další z hlediska prevence
kriminality neblahý jev: Úvaly jsou vyhledávanou „ubytovnou“ osob, které lze rozdělit
do několika skupin:
osoby, které působí v ČR zcela legálně a při splnění veškerých podmínek pro
výkon zaměstnání; tyto osoby se převážně soustřeďují na provozování obchodní
činnosti, na práci ve zdravotnictví a ve větších firmách,
b. osoby které sice v ČR pobývají legálně, které jsou však najímány na činnosti
v oblasti „černé ekonomiky“, a to zejména ve stavebnictví; tyto osoby jsou
najímány soukromými stavebníky a menšími firmami a
c. osoby, které se v ČR pohybují na hranici legality, popř. ilegálně a které jsou často
okolnostmi nuceni k provozování podhodnocené práce.
a.

Úvaly se, bohužel, stávají útočištěm osob uvedených v bodech b. a c.
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Členitost města s výskytem „mrtvých zón“ a prázdných objektů, jsou dalším z faktorů
zvyšujících riziko kriminality. V těchto oblastech může docházet nejen k násilným
trestným činům, nýbrž i k trestným činům spojeným s drogovou problematikou,
alkoholem a podobně.
Vlivem soustředěného a dlouhotrvajícího tlaku policie ČR v Praze a pražské městské
policie lze očekávat vytlačení antisociálních skupin do míst, která na to nebudou
připravena, tedy i do oblasti Úvalska.
Dalším fenoménem podílejícím se na páchání trestných činů je „faktor staveniště“ –
tedy fakt, že se vzhledem k rozsáhlé stavební činnosti vyskytuje množství osob,
jejichž záměry nelze přesně identifikovat.
Hlavní zásadou pro prevenci kriminality v Úvalech musí být komplexní přístup,
zaměřený na primární i sekundární prevenci kriminality.
Souhrn a vývody:
1. Základem komplexního přístupu, který by měl být v Úvalech aplikován je
spolupráce a vzájemná informovanost; tato spolupráce by se měla týkat
orgánů policie ČR, státní správy, samosprávy, školských zařízení a dalších
institucí.
2. Součástí komplexního přístupu je důraz na primární i sekundární prevenci.
3. V rámci primární prevence by měly být aplikovány následující formy:
Podpora preventivních programů v rámci školských zařízení.
Pravidelné informace v Životě Úval (měsíčně).
Články vybraných osob v Životě Úval.
Pravidelné konference o prevenci kriminality (1x ročně).
Institut „Rozšířeného Výboru pro prevenci kriminality“, tzn. jednání za
přítomnosti občanů.
Vytvoření Centra volného času pro mládež.
Vybudování hřiště pro skateboard a podobné aktivity.
Vytvoření „Plánu Podpory Pozitivních Podnikatelských aktivit“
směřujících k Prevenci kriminality na území města Úvaly a v jeho okolí
(Plán 5 P).
4. V rámci sekundární prevence jsou – a měly by být aplikovány následující
možnosti:
Zřízení stálé služebny Policie ČR v Úvalech, respektive podpora úsilí
města směřující ke zřízení této služebny (tuto součást sekundární
prevence se již podařilo zrealizovat).
Vybudování městské policie.
Vybudování kamerového systému ve vybraných lokalitách.
Zřízení telefonní linky se záznamníkem a e-mailové adresy pro
upozornění, náměty a stížnosti občanů.
Posouzení projektu rekonstrukce drážního koridoru z hlediska prevence
kriminality.
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meziměsíční analýza trestné činnosti Úvaly 2007
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průběh nápadu trestné činnosti Úvaly 2007
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poměr skupin trestné činnosti Úvaly 2007
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