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1. Úvod 

Plán prevence kriminality města Český Brod je základním koncepčním dokumentem pro další 
směřování a naplňování strategie prevence kriminality na území města v období let 2021 - 2025. 
Město Český Brod tímto dokumentem deklaruje odhodlání vytvářet bezpečné prostředí pro život 
občanů města a chránit je před kriminálními a protiprávními jevy.  

Základními dokumentem, ze kterého předkládaný Plán prevence kriminality města Český 
Brod vychází, je Strategie prevence kriminality v České republice.  
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Hlavním nástrojem kontroly a omezování kriminality je bezpečnostní politika státu. Její 
součástí je politika prevence kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně 
patologických jevů a omezováním příležitostí a motivů k jejich rozvoji zejména nerepresivními 
prostředky. Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními 
subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek, na potencionální pachatele a 
na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem preventivních opatření je snížení míry a 
závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u 
definovaných cílových skupin, nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence 
kriminality, komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci města, Městské policie, Policie 
ČR a dalších subjektů. 

1.1 Struktura prevence kriminality 

 Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, 
které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. 

 Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v 

určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, 
režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. Její 
důležitou součástí je informování veřejnosti možnostech ochrany před trestnou činností. 

 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – je založena na 

konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a 
psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, 
psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických 
možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry 
ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 

 Informování občanů a jejich aktivizace - zprostředkování informací o 

bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností. Cílem je zapojování občanů 
do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. 
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1.2 Tři úrovně preventivních opatření 
 

Primární prevence – zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit a hledá 
způsoby, jak jim předcházet. Bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo. 
 

Sekundární prevence – se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření a 
podobně. Zaměřuje se na zvlášť ohrožené skupiny, například mládež, menšiny, nebo sociálně slabé. 

 
Terciární prevence – se snaží zabránit opakování, například trestných činů, onemocnění, drogové 

závislosti a podobně Je zaměřena na osoby právě vyléčené, propouštěné z výkonu trestu a podobně. 

 Zdroj: Wikipedie 

 

2. Aktualizace plánu prevence kriminality města Český Brod z let 
2021 až 2025  
 
Na základě bezpečnostní analýzy 
 

 stanoví základní priority a cíle v oblasti prevence kriminality  

 vymezuje institucionální a organizační rámce prevence kriminality  

 stanoví kompetence v rámci systému prevence kriminality 

 zahrnuje aktivity veřejné správy, státních institucí, neziskového sektoru, NNO, 

podnikatelského sektoru a aktivit jednotlivých občanů i občanských iniciativ na všech 

úrovních realizace. 

 

2.1 Bezpečnostní analýza města Český Brod  
 

Český Brod se nachází ve Středočeském kraji a je s 6906 obyvateli (stav je dle evidence 
uveden k 1. 1. 2021) jedno z největších měst bývalého kolínského okresu.  

 

2.1.1 Analýza pocitu bezpečí 

 
 V září a říjnu roku 2020 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož 

součástí byl průzkum pocitu bezpečí. Dotazníkové šetření navazovalo na názorové průzkumy 
prováděné v minulých letech. Kromě jiného pomohlo zachytit, jak občané vnímají změny ve městě za 
poslední roky a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například na to, zda je město 
bezpečnější a celkově vhodnější pro život. Názorový průzkum realizovalo město Český Brod za 
asistence společnosti Agora CE o.p.s., která následně zpracovala závěrečnou zprávu z tohoto 
průzkumu. Průzkumu se zúčastnilo 428 respondentů. 
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/ Ze závěrečné zprávy, kapitoly 4. Bezpečnost ve městě: / 

Bezpečnost ve městě 

Otázky se týkaly bezpečnosti ve městě, protože pocit (ne)bezpečí je významným ukazatelem kvality 

života ve městě.  Potřetí v řadě v tomto šetření pocit bezpečí zvítězil u respondentů nad pocitem 

nebezpečí (viz graf č. 22). Bezpečně či spíše bezpečně se cítí téměř tři čtvrtiny respondentů. Přibližně 

čtvrtina se stále bezpečně necítí nebo neví.  

 

V posledních letech je možné sledovat v Českém Brodě vývoj směrem k většímu pocitu bezpečí (viz. 

graf č. 23.) Pocit bezpečí nicméně není naprostý, stále se většina respondentů cítí pouze spíše 

bezpečně. 

 

O co se obyvatelé obávají nejvíce? Nejvíce dotázaných se obává o bezpečnost svých blízkých (tuto 

možnost zvolily téměř tři pětiny respondentů) viz graf č. 24. Polovina z nich má strach také o svou 

vlastní bezpečnost, 46% dotázaných uvádí také obavu o majetek (např. automobil, domácnost). 
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Nejméně se obyvatelé Českého Brodu, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, obávají o své osobní 

věci (zhruba čtvrtina).  

 

V souvislosti s tématem bezpečí jsme se dále zeptali, jaká místa považují obyvatelé Českého Brodu za 

nebezpečná (viz graf č. 25). Nejvíce lidí nebezpečí pociťuje na nádraží ČD a v jeho okolí a v městském 

parku. Obě tyto možnosti uvedla více než polovina respondentů. Už méně lidí za nebezpečné 

považují okolí Casina San Marco – zhruba čtvrtina, přibližně pětina dotázaných pak za nebezpečné 

považují centrum města a stezku Břetislava Jedličky-Brodského.  

 

 

Navazující otázka pak zjišťovala, co je důvodem obav lidí na výše uvedených místech. Téměř tři 

čtvrtiny uvádí jako zdroj nebezpečí lidi, kteří jsou evidentně pod vlivem omamných látek – tato 

varianta získala výražně více hlasů než ostatní (viz graf č. 26). Druhým nejčastějším důvodem obav se 

staly hlučné a neukázněné skupinky. 
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V rámci oblasti bezpečnosti měli lidé možnost vyjádřit svou spokojenost také s činností Městské 
policie a Policie ČR. Celkově jsou dotázaní spokojenější s prací Policie ČR než s prací Městské policie. 
Více než polovina respondentů vyjadřuje spokojenost s Policií ČR, už méně než polovina pak 
s Městskou policií. Z grafu č. 27 je patrné, že v roce 2018 tomu bylo právě naopak. V případě 
hodnocení spokojenosti s prací Městské policie se výrazně snížil počet lidí, kteří tuto oblast 
nedovedou zhodnotit a volí odpověď nevím.  

 

Kromě spokojenosti hodnotili tentokrát obyvatelé Českého Brodu v dotazníku také to, jak vnímají 
důležitost bezpečnostních složek (viz graf č. 28). Podstatně vyšší důležitost (97 %) přikládají 
respondenti Policii ČR, nižší přisuzují Městské policii (88 %). 

 

 

Kritický postoj vůči práci městské policiesi pak můžeme ilustrovat na výsledcích další otázky, která 
směřovala na hodnocení jejích jednotlivých činností (viz graf č. 29). Za tři nejhůře vykonávané 
činnosti jsou považovány: kontroly parků a jiných rizikových míst ve městě, pochůzková činnost 
v ulicích města a řešení porušování veřejného pořádku. Všechny tyto kategorie vybralo více než 60 % 
respondentů. Největšího nárůstu v nespokojenosti od minulého průzkumu v roce 2018 si můžeme 
všimnout v oblasti řešení porušování veřejného pořádku (nárůst o 18 %). Všechny tři nejhůře 
hodnocené oblasti se mezi nejhoršími objevily i v roce 2016, stejně tak to, že na čtvrté místo se 
v uplynulých letech řadí měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Hodnocení obyvatel Českého 
Brodu je v této otázce v uplynulých letech konzistentní. 
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2.1.2 Problémové lokality na území města 
Ke zvýšenému výskytu trestné činnosti dochází v následujících lokalitách města Český Brod: 

Centrum města: vzhledem k vysoké koncentraci škol, veřejných institucí i soukromých 
obchodů je tato lokalita nejfrekventovanějším místem ve městě a přitahuje tak osoby zabývající se 
trestnou činností. V tomto prostoru dochází ve zvýšené míře k majetkové trestné činnosti -  
kapsářství apod., ale i ke krádežím motorových vozidel a distribuci omamných látek. Z důvodu 
provozování barů a restauračních zařízení v centru města zde často dochází k ničení veřejného 
majetku a majetku ve vlastnictví města. 

Herny a nonstop bary: v prostorách těchto podniků a v jejich blízkosti se eviduje zvýšený 
počet rizikových osob. Jedná se zpravidla o nonstop bary s výherními automaty provozované osobami 
vietnamské národnosti. 

Sídliště: vysoká koncentrace obyvatel spojená s velkou koncentrací majetku (vybavení 
domácností, motorová vozidla), kde tedy dochází ke vloupáním do bytů, krádežím motorových 
vozidel a vloupání do motorových vozidel.  

Nádraží: kombinovaný prostor vlakového a autobusového nádraží a zároveň parkovací 
prostor pro osobní vozidla je dle průzkumu ROPID nejfrekventovanější stanicí v rámci pražského 
integrovaného systému (spádovost českobrodského regionu činí cca 25.000 osob) – velký pohyb 
osob, odstavování osobních automobilů a z toho vyplývající vysoká rizikovost z hlediska páchání 
majetkové trestné činnosti. 

Areál ZZN: v prostorách tohoto areálu je zřízena ubytovna pro osoby bez přístřeší. Zdržují se 
zde sociálně slabí jedinci, kteří mohou být v postavení potenciálních obětí nebo pachatelů trestné 
činnosti. 

Ve městě se nacházejí další rizikové lokality, na které je potřeba brát zřetel. V těchto 
lokalitách je nabízeno levné ubytování a nedochází k přímému páchání trestné činnosti. Nicméně se 
zde zdržují osoby sociálně slabší nebo nepřizpůsobivé, především cizinci pracující v katastru města 
Český Brod. 
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2.1.3 

Z tabulek týkajících se vybraných trestných činů je vidět, že zatímco u některých kategorií došlo 
v roce 2020 na území služebního obvodu Policie ČR – obvodní oddělení Český Brod k poklesu 
kriminality, u jiných naopak došlo k nárůstu. 

 

 

 

 

 

2.1.4 Institucionální analýza  

Přehled subjektů, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a také bezpečnosti 
na území města Český Brod. 
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Komise bezpečnosti 
 

Komise byla zřízena usnesením Rady města. Jejím úkolem je monitorovat a zpracovávat jednotlivé 
poznatky, jakož i připomínky občanů k bezpečnostní situaci včetně oblasti související s distribucí a 
užíváním nelegálních návykových látek a navrhovat opatření na ochranu bezpečnosti osob a majetku, 
veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. Plní úkoly, uložené Plánem práce pro kalendářní 
rok, který stanovila rada města. 

 
Městský úřad 
 
Na úrovni městského úřadu jsou zřízeny odbory, které zajišťují činnosti, které přímo či nepřímo 
souvisí s aktivitami v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Jedná se zejména o 
níže uvedené odbory a jejich působnost: 

 
Odbor sociálních věcí - zabezpečuje činnost v oblasti sociální práce, sociálního poradenství. 

Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže, v rámci poskytování SPO zajišťuje preventivní, 
poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací a depistáží, činí opatření k omezování 
působení nepříznivých vlivů na děti. V rámci sociální kurately analyzuje situace v oblasti sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření, působí proti opakovaným 
poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti. 

 
Odbor vnitřních věcí - projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle zákona   

č. 500/2004 Sb., správní řád a poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním 
řízení.  

 
Městská policie  

 
Městská policie v rámci své působnosti zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 
dle zákona č. 261/2020 Sb.: 
  

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

 podílí se v rozsahu stanoveném tímto, nebo zvláštním zákonem, na dohledu na bezpečnost a 
plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 
povinností a oprávnění stanovených tímto, nebo zvláštním zákonem, činí opatření k jeho 
obnovení, 

 podílí se na prevenci kriminality v obci, 

 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. 

 

 
Policie ČR  

 Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a také 

předcházet trestné činnosti. Plní úkoly podle Trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního 

pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropské Unie a mezinárodními 
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smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Policie ČR plní na poli 

prevence kriminality zejména tyto úkoly: 

 chrání bezpečnost osob a majetku 
 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku 
 vede boj proti terorismu 
 odhaluje trestné činy a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti 
 dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 
 

 
Přehled služeb poskytovaných neziskovými organizacemi v oblasti prevence kriminality na 
území města Český Brod: 
 
 
 

PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  

PROSTOR PLUS o. s. Poradenství pro uživatele drog, terénní programy 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod Sociální poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI 

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
rodiny s dítětem/dětmi  

LECCOS z. s. 
Sanace rodiny – pomoc při návratu rodiny do původního 
prostředí, prevence ve volnočasových aktivitách pro děti 
z ohroženého sociálního prostředí 

PROSTOR PLUS o. s. Prevence – přednášky pro žáky ZŠ, terénní programy 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKTIVITY 

ZUŠ Český Brod Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatické oddělení 

Skautský oddíl Psohlavci Volnočasové aktivity 

Skautský oddíl Ing. Ládi Nováka Volnočasové aktivity 

TJ Slavoj Volnočasové aktivity 

TJ Sokol Volnočasové aktivity 

Fotbalový klub SK Český Brod Volnočasové aktivity 

TJ Liblice  Volnočasové aktivity 
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Zájmová a sportovní činnost základních škol 
 

Na základních školách, zřizovaných městem Český Brod, probíhají kroužky zájmové a 
sportovní činnosti, které vytvářejí nabídku trávení volného času pro své žáky.  

 
2.2 Postup realizace Plánu prevence kriminality  
 

2.2.1 Východiska  
 

Město Český Brod je jako přípražský region napadeno ve zvýšené míře majetkovou trestnou 
činností a činností spojenou s nedovolenou výrobou a držením omamných látek. Z již objasněných 
trestních činů vyplývá, že majetkové trestné činnosti se dopouštějí převážně osoby se závislostí na 
omamných a psychotropních látkách, u nichž je kriminalita zdrojem finančních prostředků a velký 
podíl těchto pachatelů tvoří recidivisté.  

Cíle Plánu prevence kriminality jsou v souladu se Strategickým plánem města Český Brod do 
roku 2022 z roku 2007 (aktualizován v prosinci /2011), klíčovou oblastí 6: Bezpečnost, strategickými 
cíli 6-II Zajistit bezpečnost, klid a pořádek ve městě a 6-III Minimalizovat podmínky usnadňující 
páchání protiprávní činnosti, specifickými cíli 6.3.1 Pokračovat ve sledování krizových míst, 
aktualizovat přehled těchto míst, stanovovat priority (ve spolupráci s občany) a zajišťovat 
minimalizaci krizových prvků dle pořadí priorit a 6.3.2 Dále rozšiřovat městský kamerový dohlížecí 
systém (MKDS) a také s akčním plánem města, který je vázán na aktuální rozpočet města. 
 
 

2.2.2 Opatření k řešení identifikovaných problémů a rizik  
 
Cíl 1: Prevence 

1.1. Realizovat dlouhodobou primární prevenci na školách 
1.2. Zajistit cílené preventivní programy, projekty a akce pro mládež  
1.3. Realizovat preventivní programy zaměřené na konkrétní lokality města a na další 

cílové skupiny 
1.4. Realizovat dopravní výchovu 
1.5. Pokračovat v terénních programech a zabezpečit zázemí pro tyto programy 

 
 
 
 
 
Cíl 2: Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě 

2.1. Dále rozšiřovat městský dohlížecí kamerový systém 
2.2. Spolupracovat při rozšíření používání pultu centrální ochrany 
2.3. Zřídit tísňovou linku pro Městskou policii 
2.4. Spolupracovat s majiteli nemovitostí na ochraně přilehlého veřejného prostranství 
2.5. Snížit počet rizikových objektů (herny apod.) 
2.6. Posílit početní stav Městské policie pro zajištění nepřetržitého provozu 
2.7. Zlepšit dostupnost a viditelnost sídla Městské policie 
2.8. Zajistit klid a pořádek ve městě v denní i noční době 
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Cíl 3: Dopravní bezpečnost 
3.1. Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti v obci 
3.2. Zajistit bezpečné přecházení chodců 
3.3. Zabránit vstupu osob na železniční trať 
3.4. Vytipovat krizová místa v dopravě, vytvořit přehled těchto míst 
3.5. Zajistit bezpečnost nemotorové dopravy 

 
Cíl 4: Informovanost a spolupráce 

4.1. Zajistit informovanost občanů o možnostech zabezpečení klidu, pořádku a 
bezpečnosti ve městě a zajistit zpětnou vazbu 

4.2. Zajistit spolupráci Městské policie, Policie ČR a dalších subjektů včetně neziskových 
organizací 

4.3. Aktivizovat veřejnost pro spolupráci s bezpečnostními složkami. 
 
 
 
Cíl 1: Prevence 
 
Popis cíle, opatření, aktivity: 
 
Osvětové akce a kampaně zaměřené na drogovou prevenci mládeže, prevenci rizikového chování 
mládeže, dopravní výchovu žáků ZŠ, snížení sociálně-patologických jevů, směřování mládeže 
k aktivnímu využívání volného času – besedy, přednášky, pořádání volnočasových aktivit 
 
Je průběžně realizováno a cíle jsou nadále aktuální. 
 
MP, město i ostatní organizace pořádají akce pro veřejnost i děti /např. Den bez aut/. 
 
Realizátor: Město Český Brod 
 
Spolupracující subjekty: PROSTOR PLUS o. p. s., LECCOS z. s., Policie ČR, Městská policie Český Brod, 
tělovýchovné jednoty, ZUŠ Český Brod, atd. 
 
Dopady: snížení počtu drogově závislých mezi mladistvými i mezi ostatními cílovými skupinami, 
snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců, snížení počtu osob s kriminálním chováním, 
nasměrování mladistvých k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času. 
 
 
 
 
Cíl 2: Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě  
 
Popis cíle, opatření, aktivity: 
 
Zajistit bezpečnost občanů při pohybu ve městě, zajistit ochranu majetku občanů, snížit počet 
rizikových osob a objektů v prostoru města - důsledné kontroly hlídek  
Policie ČR a Městské policie v rizikových lokalitách (centrum města, sídliště, nádraží ČD),  
 
Je průběžně realizováno a cíle jsou nadále aktuální. 
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Městská policie předvádí veřejnosti ukázky práce služebních psů, provádí prezentace své práce, 
trestná činnost i počty majetkových přestupků klesají. 
 
Realizátor: Policie ČR a Městská policie  
 
Spolupracující subjekty: Město Český Brod, obyvatelé města. 
 
Dopady: snížení majetkových trestných činů, snížení nápadu trestné činnosti celkově, snížení 
koncentrace obtěžujících osob (dealerství drog), snížení přestupků na úseku veřejného pořádku, 
zvýšení pocitu bezpečí u veřejnosti. 
 
Cíl 3: Dopravní bezpečnost  
 
Popis cíle, opatření, aktivity: 
Zajistit dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, zajistit bezpečný pohyb chodců, 
vytipovat krizová místa v dopravě – pravidelné provádění kontrol dodržování pravidel provozu na 
pozemních komunikacích - Policie ČR a MP, provést dopravní průzkum, pořádat osvětové akce i pro 
dospělé účastníky provozu 
 
Je průběžně realizováno a cíle jsou nadále aktuální. 
 
MP měří rychlost v ulicích schválených Policií ČR a to: ul. Klučovská, Zborovská, Tuchorazská, Prokopa 
Velikého, Žižkova, Krále Jiřího /nádraží/, Jungmannova, v městské části Liblice, Štolmíř, Zahrady a 
dohlíží na přechodech s asistenty prevence kriminality v ul. Žitomířská, Komenského, Tyršova, 
Kollárova v době zvýšeného pohybu dětí u škol. 
 
Realizátor: Policie ČR a Městská policie, Město Český Brod 
 
Spolupracující subjekty: obyvatelé města 
 
Dopady: snížení počtu dopravních nehod včetně dopravních nehod za účasti chodce, zvýšená 
bezpečnost silničního provozu ve městě. 
 
 
 
 
 
 
 
Cíl 4 : Informovanost a spolupráce  
 
Popis cíle, opatření, aktivity: 

 
Zajistit informovanost občanů a zajistit zpětnou vazbu, zajistit spolupráci Městské policie, Policie 
ČR a dalších subjektů včetně NNO, aktivizovat veřejnost pro spolupráci s bezpečnostními složkami 
– vytvořit funkční systém informovanosti veřejnosti se zřetelem na ohrožené skupiny (včetně 
využití Českobrodského zpravodaje), podporovat poradenskou činnost. 
 
Je průběžně realizováno a cíle jsou nadále aktuální. 
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Veškerá činnost Městské policie je zveřejňována na webových stránkách města Český Brod v sekci 
Bezpečný Brod a také v Českobrodském zpravodaji. Dále jsou každý měsíc zveřejněny mapy 
kriminality na katastrálním území města Český Brod.  
 
Realizátor: Město Český Brod 
 
Spolupracující subjekty: Policie ČR, Městská policie, obyvatelé města  
 
Dopady: zvýšení informovanosti občanů a jejich aktivní spolupráce. 
 

 
 

2.2.3. Finanční zajištění Plánu prevence kriminality 

 
Aktivity v oblasti prevence kriminality financuje především Město Český Brod a to z kapitoly 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku. 
 
 

 
Použité zdroje: 
Policie ČR, Městská policie, Nový Prostor, LECCOS, Agora CE, základní školy, tělovýchovné jednoty, 
ZUŠ, odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod.  
 
 
 
Aktualizaci provedl:             
A. Červenka 
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