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Základní informace 
 

• Plán prevence kriminality pro období 2023 až 2030 (Plán, Dokument) je zpracován v souladu se 
strategickými a dalšími relevantními dokumenty, schválenými zastupitelstvem Městské části  
Praha 19. 

• Plán popisuje stěžejní výzvy, týkající se zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku (se 
zvláštním důrazem na oblast prevence kriminality), existující ve vztahu k území Městské části  
Praha 19. 

• Plán stanoví priority dalšího postupu ve sledované oblasti ve vztahu k území Městské části  
Praha 19. 

• Plán popisuje instituce (a další aktéry), které (kteří) se ve vztahu k území Městské části  
Praha 19, zabývají zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku (se zvláštním důrazem na 
oblast prevence kriminality). 

 
Účel dokumentu 
 
• Klíčovou prioritou (cílem) je zvýšení pocitu bezpečí veřejnosti (zvyšování informovanosti 

veřejnosti) a zmenšení rozsahu a závažnosti kriminality a dalších forem možného narušování 
místních záležitostí veřejného pořádku ve vztahu k území. 

 
Součástí ambic textu Plánu je: 
 

• Snaha o zmapování stěžejních výzev týkající se zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku 
(se zvláštním důrazem na oblast prevence kriminality). 

• Analýza moderních technologií (a jejich případného kofinancování z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni). 

• Návrhy dalšího postupu ve sledované oblasti ve vztahu k území Městské části Praha 19. 

• Položení základu pro metodickou podporu v oblasti prevence kriminality). 

• Indikativní postřehy s ohledem na ochranu měkkých cílů, respektive prvků veřejné nebo kritické 
infrastruktury (zajišťování adekvátní úrovně bezpečnosti pro konkrétní budovy a místa) ve vztahu 
k území Městské části Praha 19. 

• Hledání potenciálu pro aplikaci konceptu, označitelného jako Smart City (využití moderních 
technologií v konkrétních podmínkách tuzemských měst za účelem zvýšení jejich bezpečnosti 
a odolnosti). 

• Situační prevence kriminality (opět s důrazem na aplikace moderních bezpečnostních 
technologií). 

 
Sekundární účel dokumentu 
 
• Vytvoření podpory pro rozhodovací procesy v rámci úřadu Městské části Praha 19. 
• Vytvoření podpory pro případnou konstruktivní komunikaci o bezpečnostních otázkách na úrovni 

Městské části Praha 19. 
• Vytvoření podpory pro případnou konstruktivní komunikaci o bezpečnostních otázkách ve vztahu 

k dalším relevantním aktérům (Magistrát, obec s rozšířenou působností, krajský úřad, další). 
• Vytvoření podpory pro argumentaci ve vztahu k investicím do bezpečnostní oblasti na úrovni 

Městské části Praha 19. 
• Odrazový můstek pro případné žádosti ve směru k fondu prevence kriminality a dalším možným 

zdrojům prostředků pro řešení dané problematiky. 
• Perspektivy zefektivnění využívání městských kamerových dohlížecích systémů (současná situace, 

další možný vývoj). 
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STRUKTURA DOKUMENTU 
 
Dokument se skládá z následujících částí: 
 
1. Základní ukazatele, týkající se Městské části Praha 19 (včetně příloh) 
 
2. Katalogové listy, věnované konkrétním výzvám v rámci Městské části Praha 19 
 
2.1 Témata, problematiky k řešení 
2.2 Konkrétní lokality a související zjištění 
2.3 Silné stránky 
 
3. Mikromanuál: Doporučený postup s ohledem na některé druhy zátěžových situací 
 
4. Osnova: Doporučený postup, týkající se podávání grantů v oblasti prevence kriminality 
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Základní informace o Městské části Praha 19 

Městská část Praha 19 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na 
severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kbely. 

Městská část Praha 19 vykonává od 1. ledna 2002 přenesenou působnost též pro území městských 
částí Praha-Vinoř, Praha-Satalice. 

V současné době vykazují Kbely charakter klidové zóny města s kompletně vybudovanou 
infrastrukturou, kde se nadále rozvíjí bytová zástavba. 

Počet obyvatel Městské části Praha 19 je uváděn okolo 7 500 obyvatel, přičemž se bude zřejmě 
progresivně vyvíjet na zhruba 10 000 osob, jak uvádí studie, které berou v úvahu developerské a další 
projekty v tomto prostoru.1 

Městská část Praha 19 řadu svých aktivit společně koordinuje s městskými částmi Praha 9 a Praha 18. 

Jedná se o klidnou městskou část; Kbely nejsou zatíženy velkou kriminalitou či přestupkovostí. Panuje 
zde až vesnický ráz. Na ulicích převážně klid.  

 
 

 
1 KBELY TV - Demografická studie: Počet obyvatel Kbel poroste. Youtube, 3. XII. 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=IMgcZ00_xLw 
SOUKUP, Tomáš. Sociodemografické studie Městské části Praha 19 – katastrální území Kbely z roku 2012. 
http://docplayer.cz/562213-Sociodemograficka-studie.html 
Věkové složení obyvatelstva hlavního města Prahy. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-
obyvatelstva-hl-m-prahy-2003-0rw6yl0f3q 
Katastrální území Kbely. Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:731641 

https://www.youtube.com/watch?v=IMgcZ00_xLw
http://docplayer.cz/562213-Sociodemograficka-studie.html
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-hl-m-prahy-2003-0rw6yl0f3q
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-hl-m-prahy-2003-0rw6yl0f3q
https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:731641
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Stěžejní proměnné, týkající se vyhodnocování (efektivity) zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci Městské části Praha 19 

Stěžejní proměnné, týkající se vyhodnocování (efektivity) zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci Městské části Praha 19 jsou následující: 

1. Statistické údaje o trestných činech a přestupcích. 

2. Statistické údaje o kriminalitě a přestupcích dětí. 

3. Průzkumy veřejného mínění. 

4. Úroveň dosažení realizovaných opatření (plnění termínů a věcné plnění v %, finanční plnění 
– využití dotací, osobní odpovědnost za plnění). 

5. Kvartální vyhodnocování programu prevence kriminality v rámci zasedání Bezpečnostní 
komise – písemné zprávy. 

6. Výroční vyhodnocení – písemné zprávy Bezpečnostní komise. 

 

Dosavadní strategicko-koncepční dokumenty k tématu 

V rámci Městské části Praha 19 jsou logicky sledovány celostátní nebo celopražské dokumenty 
(strategie a jiné výstupy) týkající se uvedeného tématu: 

• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027. Ministerstvo vnitra České 
republiky. https://www.mvcr.cz/clanek/nova-strategie-prevence-kriminality-v-cr-na-leta-2022-
2027-byla-schvalena-vladou.aspx 

• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015. Ministerstvo vnitra České 
republiky. http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx 

• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020. Ministerstvo vnitra České 
republiky. http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/dokumenty-1/ 

• Akční plán prevence kriminality na léta 2016-2020. Ministerstvo vnitra České republiky. 
https://www.mvcr.cz/clanek/akcni-plan-prevence-kriminality-2016-2020.aspx 

• Koncepce prevence kriminality hl. města Prahy na léta 2020-2024. Hlavní město Praha. 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_socialnich_veci/prevence_krim
inality/system_prevence_kriminality_v_hmp/index.html 

• Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepci prevence kriminality na úrovni krajů, 
měst a obcí. Ministerstvo vnitra České republiky. http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-2013-
pdf.aspx 

• Mapy rizikovosti; Prevence kriminality na regionální a lokální úrovni. Ministerstvo vnitra České 
republiky, 2021-2022. https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-
urovni.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 

https://www.mvcr.cz/clanek/nova-strategie-prevence-kriminality-v-cr-na-leta-2022-2027-byla-schvalena-vladou.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/nova-strategie-prevence-kriminality-v-cr-na-leta-2022-2027-byla-schvalena-vladou.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx
http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/dokumenty-1/
https://www.mvcr.cz/clanek/akcni-plan-prevence-kriminality-2016-2020.aspx
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_socialnich_veci/prevence_kriminality/system_prevence_kriminality_v_hmp/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_socialnich_veci/prevence_kriminality/system_prevence_kriminality_v_hmp/index.html
http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-2013-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-2013-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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Výčet potenciálně problematických lokalit na území Městské části Praha 19 a jejich indikativní 
charakteristika 

Na území Městské části Praha 19 se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita v pravém smyslu 
slova. Převážně vilová zástavba města a udržované domy v rámci Městské části Praha 19 jinak vytváří 
pouze minimum příležitostí pro tzv. problémové osoby a sociální exkluzi. V souvislosti se skutečností, 
že v rámci Městské části Praha 19 se prakticky nenachází sociálně vyloučené lokality, je potřebné  
i nadále hledat příčiny kriminality v jiných souvislostech a specifikách této lokality.  

Lokalita Semilská 601/47: Jak vyplývá ze zprávy streetworkera, nachází se zde rodinný dům, který je 
zcela vybydlen a je zde skupina tzv. „squatterů“. Objekt je také občas využíván drogově závislými 
osobami a občas slouží také k úkrytu bezdomovců, při nepříznivém počasí. V roce 2016 byl tento 
problém projednáván s majitelkou předmětné nemovitosti, která slíbila do tří měsíců nápravu, 
doposud se ale tak nestalo.  

Lokalita Lidový dům Kbely, Toužimská 244: Dle sdělení strážníků je zde již několik let klid, případně 
jen občas hluk po zavírací době. 

Lokalita Hornopočernická 171: Rodinný dům č. 5, funguje jako ubytovna. Relativně delší dobu se zde 
nachází občané Ukrajiny. Po určitém vyhrocenějším období se zde situace relativně uklidnila. 

 

Další potenciálně rizikové a jiné faktory ve vztahu k Městské části Praha 19, identifikované 
relevantními aktéry 

Bezdomovectví: Aspekt bezdomovectví na teritoriu Městské části Praha 19 nepředstavuje zásadní 
problém. Z šetření provedeného streetworkerem vyplývá, že teritorium Městské části Praha 19 
navštěvuje několik osob, vybírajících popelnice (papír, plasty, vratné láhve, kovový šrot). Tyto osoby 
zde zřejmě trvale nezůstávají, pouze sem docházejí či dojíždí z jiných městských částí. Ve spojitosti 
s bezdomovectvím na území Městské části Praha 19 byly v minulosti vytipovány a zůstávají v platnosti 
tyto lokality: Zahrádkářská osada u trati u ulice Hornopočernická; Úkryt v křoví podél trati u in-line 
dráhy; Dům na adrese Semilská 601/47, který je zcela vybydlený a kde se příležitostně zdržují 
„squateři“, bezdomovci či drogově závislí (majitelka domu s policisty, strážníky nebo dalšími 
veřejnými orgány nespolupracuje). 

Fenomén „trvalé bydliště na úřadě městské části“: Ke dni 1. ledna 2020 je evidováno 185 osob 
s trvalým bydlištěm na Úřadu Městské části Praha 19 (ve srovnání s rokem 2019 se jedná o meziroční 
pokles cca o 10 osob). Výraznou měrou se zřejmě jedná osoby, které se tímto způsobem vyhýbají 
exekuci na majetek, případně zůstávají bez domova. Bližší analýza tohoto jevu doposud neexistuje. 

Dle sdělení streetworkera se mládež občas uchyluje ke konzumaci alkoholických nápojů či dokonce 
zneužívání omamných a psychotropních látek v prostorách Lesoparku, „Pralesa“, v bunkrech, v okolí 
železniční trati či u golfového hřiště. Občas zde vybudují přístřešky.2 

 
2 Streetworker, Ondřej Štastný, 27. VII. 2022. 
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Pozitivní zjištění a instrumenty k problematice 

Obecně závazné vyhlášky (vydané v souladu se zákonem Magistrátem hlavního města Prahy):3 
V rámci Městské části Praha 19 jsou zejména důležité vyhlášky o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejnosti, volném pobíhání psů a další, které se váží k oblasti veřejného pořádku. 
Konkrétně lze zmínit prosazování vyhlášky č. 12/2008 hlavního města Prahy, zakazující požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s důrazem na místa na parky, kde se zdržují matky  
s dětmi a mládež.  

V rámci Městské části Praha 19 se nenachází provozovny hazardních her (pouze jedno restaurační 
zařízení je vybavené hracími automaty). Tento stav sám o sobě představuje prevenci sociálně 
patologických jevů (gambling, zadluženost, zneužívání sociálních dávek a podobně) v rámci Městské 
části Praha 19, s přesahem do okolních částí pražské aglomerace. 

Zájmové a sportovní činnosti pro mládež a dospělé: Nízkoprahové centrum aktivit Městské části 
Praha 194 Se postupem času transformované do Rodinného centra Hangár 19 (koordinační pracovník 
– Mgr. Martin Hrubčík, MBA).5 Zde aktuálně existuje okolo 10 až 15 kroužků;. Návštěvnost v jarních  
a podzimních měsících činí denně cca 50 dětí; návštěvnost v zimních měsících – denně cca 70 dětí; 
návštěvnost o prázdninách – denně cca 10 dětí. 

 

 
3 Vyhledávání v právních předpisech. Hlavní město Praha. 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html 
Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 ve znění vyhlášky č. 11/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. Hlavního města Prahy. 
4 Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19 CoolKbely. Facebook. https://cs-cz.facebook.com/ncakbely/ 
5 Hangár 19. https://hangar19.cz/archiv/z-cinnosti/ 
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Aktéři, odpovědní za zajišťování bezpečnosti a místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce 

 

A. Úřad Městské části Praha 19 

Významným aktérem ve sledované oblasti je Bezpečnostní Komise rady Městské části Praha 19, 
která je iniciativním a poradním orgánem rady Městské části Praha 19. 

Tři součásti bezpečnostní komunity České republiky (Policie České republiky, Městská policie  
a Hasičský záchranný sbor České republiky, respektive jejich místně příslušné součásti), ale i další 
aktéři vytvářejí zprávy o situaci v rámci Městské části Praha 19, které jsou jednak poměrně plastické, 
ale zároveň stručné, což potvrzuje relativně nízkou (nebo jen nárazovou) zátěž Městské části 
Praha 19 zásadnějšími a závažnějšími bezpečnostními výzvami. 

V rámci referátu sociálních věcí Městské části Praha 19 jsou zřízeny následující funkce: 

• Sociální kurátor pro dospělé – Bc. Ingrid BUJŇAKOVÁ, DiS. 

• Sociální kurátor i OSPOD pro děti a mládež – Bc. Pavlína PROCHÁZKOVÁ, Bc. Michaela 
BRÁZDILOVÁ, Bc. Zuzana KLEMENTOVÁ, DiS. 

• Protidrogový koordinátor – Mgr. Martin HRUBČÍK, MBA. 

• Streetworker – Ondřej ŠŤASTNÝ (739 269 794).  

 

B. Policie České republiky – Obvodní ředitelství Praha III – Místní oddělení Policie Čakovice 

Na Praze 19 nezřizuje Policie České republiky žádné místní oddělení; Městská část Praha 19 spadá 
pod Místní oddělení Policie České republiky Čakovice (Čakovice, Třeboradice, Miškovice, Kbely, Vinoř 
Satalice – tedy rozlohou jedno z nejrozsáhlejších místních oddělení v rámci Prahy). 

Hlídková činnost policistů Místního oddělení Policie Čakovice není pevně stanovena a vedení 
Místního oddělení Policie Čakovice reaguje se zadáváním úkolů hlídkám na základě vývoje nápadu 
trestné činnosti (častější výskyt hlídky v oblastech kde byl zaznamenán zvýšený nápad trestné 
činnosti s přihlédnutím na problematiku skutků). V rámci Policie České republiky spolu jednotlivá 
oddělení velmi dobře spolupracují a to nejen z důvodu personálních podstavů jednotlivých oddělení, 
rovněž se v posledních letech velmi zefektivnilo řízení sil a prostředků ze strany operačního střediska.  

Procentuálně vyjádřený podstav policistů Místního oddělení Policie Čakovice činí okolo 25 %. 

Místní oddělení Policie Čakovice rovněž úzce spolupracuje se strážníky Městské policie hlavního 
města Prahy, což platí zejména pro Kbely, Čakovice a Prosek (s důrazem na pružné předávání 
informací a poznatků). Hlídky obou složek se znají a komunikují mezi sebou prostřednictvím 
mobilních telefonů. Spolupráce s vedením Prahy 18 a zejména Prahy 19 je na velmi dobré úrovni.  

Mezi základní preventivní aktivity, které vyvíjí Obvodní ředitelství Praha III - Místní oddělení Policie  
Čakovice na území Městské části Praha 19, patří přímá hlídková a obchůzková služba a dopravně 
bezpečnostní akce. Některé z těchto aktivit jsou realizovány ve spolupráci se strážníky Městské 
policie hlavního města Prahy. 

K dalším aktivitám patří přednášky pro seniory a prezentační akce pro veřejnost. 

Policie České republiky poskytuje manažerovi prevence kriminality statistická data týkající se trestné 
činnosti na území Městské části Praha 19. 

Policie České republiky je zastoupena v komisi prevence kriminality a protidrogové prevence  
a vedoucí Místního oddělení Policie Čakovice podává pravidelné informace o bezpečnostní situaci 
Městské části Praha 19. 
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C. Městská policie 

Okrsková služebna Městské Policie Praha 19 se nachází na adrese Tauferova 1041 / 2, Praha 9  
– Kbely. Slouží zde 10 strážníků ve směnách po dvojicích. Služebna spadá pod Obvodní ředitelství 
Praha 9, Veltruská 576/33, Praha 9 – kde jsou také zpracovávány související statistické výstupy. Na 
území Městské části Praha 19 zasahují také strážníci z prostoru Prahy 9 a Prahy 18. Představitelé 
okrskové služebny se zapojují do koordinačních porad v rámci Bezpečnostní komise. Trvale probíhá 
spolupráce s Policií České republiky na dalších aktivitách, jakými jsou například kontroly  
v restauracích a podobně. 

 
Trvalé úkoly strážníků dle úsekové karty:6 
 

Denní směna 
Městská část 
Kbely 

• Pravidelné kontroly přechodů pro chodce v ulici Semilská a v ulici Toužimská 
křižovatka Pelnářova v době příchodu dětí do školy. 

• Kontrola centrálního parku, parku u rybníčku, okolí rybníčku, altánu a studánky, 
se zaměřením na veřejný pořádek a venčení psů. 

• Kontrola prostoru garáží v ul. Železnobrodská a okolí opuštěných objektů (ulice 
Toužimská a Semilská) se zaměřením na výskyt závadových osob a ochranu 
majetku. 

• Při hlídkové činnosti v maximální míře zaměřit pozornost na problematiku 
sprejerství a provádět kontroly problematických míst. 

• Kontrola dodržování dopravních předpisů (B28 a B2) v prostoru před 
obchodním domem BILLA v ulici Tauferova a řešení zjištěných přestupků. 

• Kontrola dodržování zákazů vjezdu nákladních vozidel na území Městské části 
Kbely. 

• Kontrola prostoru ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická se zaměřením na veřejný 
pořádek, venčení psů. Dále na přestupky spáchané neoprávněným stáním 
vozidel v obytné zóně a na vyhrazených parkovištích. 

• Kontrola míst, na kterých v minulosti docházelo k přespávání bezdomovců se 
zaměřením na výskyt hledaných osob, ochranu majetku a ochranu života  
a zdraví osob bez domova. 

• Kontrola hřbitova v ulici Semilská. 

Noční směna 
Městská část 
Kbely 

• Kontrola prostoru hřiště v ulici Chotětovská za „Erkem“, se zaměřením na 
poškozování veřejně prospěšných zařízení a na rušení nočního klidu ze strany 
mládeže.  

• Kontrola prostoru garáží v ulici Železnobrodská, okolí nádraží Kbely a okolí 
opuštěných objektů (ulice Toužimská a Semilská) se zaměřením na výskyt 
závadových osob a ochranu majetku. 

• Kontrola dodržování dopravních předpisů (B28 a B2) v prostoru před 
obchodním domem BILLA v ulici Tauferova a řešení zjištěných přestupků. 

• Kontrola prostoru ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická se zaměřením na veřejný 
pořádek, venčení psů. Dále na přestupky spáchané neoprávněným stáním 
vozidel v obytné zóně a na vyhrazených parkovištích. 

• Kontrola míst, na kterých v minulosti docházelo k přespávání bezdomovců se 
zaměřením na výskyt hledaných osob, ochranu majetku a ochranu života  
a zdraví osob bez domova. 

 

 
6 Zpráva o výsledné činnosti strážníků na okrsku Praha 19 – Kbely, červen 2022. 
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Strážníci vedle „represivní“ činnosti dále zajišťují: 

• Celoměstský projekt „Školní ulice“ a dohled na přechodech v blízkosti škol. 

• Městský kamerový systém (MKS) – napojeny na Centrální operační středisko Ředitelství městské 
policie Hlavního města Prahy. 

• Dohled a časté kontroly kbelského hřbitova. 

• Přenosný radar k měření rychlosti, kontrola nákladních vozidel, zajíždějících do Kbel. 

 

Strážníci zařazení na okrsku Kbely: V rámci okrsku Praha 19 – Kbely trvale slouží v přímém výkonu 
služby celkem devět strážníků okrskářů, z toho osm strážníků je zařazeno v nepřetržitém výkonu 
služby a jeden strážník posiluje výkon služby při denních směnách. V případě potřeby doplňují 
kbelskou hlídku okrskáři z Vinoře nebo Satalic. Hlídková činnost u motorizované hlídky probíhá 
převážně takzvanou kombinovanou formou, kdy strážníci po přesunu motorovým vozidlem provádějí 
kontrolní činnosti formou pochůzky. Motorizovaná hlídka ze služebny Kbely zajišťuje při nočních 
směnách a v době nepřítomnosti strážníka ve Vinoři, nebo v Satalicích také úkoly z těchto okrsků. 
Tato hlídka dále zajišťuje výjezdy na základě podnětů z volání na linku 156 a na poplachy 
prostřednictvím pultů centrální ochrany.  

Strážníci jsou do výkonu služby dále vybaveni dalekohledem, analyzátorem alkoholu v dechu Dräger, 
záchranářským vakem na pomoc tonoucím osobám, záchranářským batohem pro poskytnutí první 
pomoci včetně defibrilátoru, balistickými vestami, komunikačními prostředky a dalšími pomůckami, 
nezbytnými k úspěšnému provedení zásahu nebo zákroku. Pro dokumentaci a zpracování oznámení  
o zjištěných přestupcích jsou vybaveni zařízením, kterým vstupují do lustračních databází a on-line 
přestupky z místa spáchání zapisují do centrální celoměstské databáze přestupků CEP.  

Co se týče tématu veřejného pořádku,7 po éře, kdy prioritním zaměřením kontrolní činnosti strážníků 
byla kontrola dodržování aktuálně platných protikoronavirových nařízení, se situace vrací (snad) do 
standardnějšího módu. Ve dnech školní docházky strážníci pravidelně v době mezi 7:20 a 8:05 
hodinou dohlíží na bezpečnost dětí při přecházení přechodů pro chodce cestou do školy na 
přechodech v ulici Semilská a Toužimská. Na bezpečnost školáků dohlíželi strážníci také vždy v době 
mezi 12:00 až 13:30 hodinou v rámci dlouhodobého celoměstského projektu „Školní policie“. 
Strážníci provádí i opakované kontroly Centrálního parku ve Kbelích a jeho okolí, rybníčku a Parku  
u rybníčku, studánky a altánku se zaměřením na veřejný pořádek. V Centrálním parku u Srubu 
okrskáři dlouhodobě umístili tzv. kontrolní bod. V průběhu denních a především nočních směn 
okrskáři prováděli opakované preventivní kontroly míst, kde v minulosti docházelo ke sprejerství 
nebo jiným formám vandalismu.  Strážníci rovněž zajišťují dohled nad veřejným pořádkem při konání 
kulturních, sportovních a společenských akcí na území. Mezi největší akce patří tradičně běžecký 
závod „PALESTRA – Kbelská desítka“, ale sledována je i řada jiných akcí. 

Doprava:   Strážníci se jako každý rok zaměřují prioritně na přestupky porušování zákazu vjezdu 
nákladních vozidel. Často se řeší i přestupky způsobené stáním vozidel v rozporu s dopravním 
značením (především se jedná o neoprávněné parkování v obytných zónách v ulicích Pod Nouzovem 
a Herlíkovická, respektive přestupky při parkování v ulici Plzákova, které jsou předmětem 
opakovaných stížností občanů). Nově byly stížnosti směrovány také na parkování v ulicích Rokytnická 
a Sojovická i na další místa na území Kbel. Při hlídkové činnosti se strážníci zaměřovali na místa, kde 
řidiči svým bezohledným jednáním ohrožovali bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 
poškozovali veřejné prostranství, nebo omezovali ostatní motoristy a chodce. 

 
7 MĚCHURA, Jan; OLIČ, Vlastimil. Zpráva o činnosti strážníků zařazených na okrskové služebně Praha 19 – Kbely pro potřeby 
bezpečnostní komise Městské části Praha 19 za období leden – červen 2022.  
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Spolupráce s Policií České republiky v případě strážníků, působících v rámci Městské části Praha 19, 
probíhá cestou výměny, sdílení respektive poskytování vzájemných informací a poznatků zjištěných 
při výkonu služby mezi strážníky a policisty z Místního oddělení Policie České republiky Čakovice. 

Strážníci se s policisty společně setkávají například při zajištění bezpečnostních opatření souvisejících 
s pořádáním velkých kulturních a sportovních akcí. Jedná se například o březnový běžecký závod 
„PALESTRA Kbelská desítka“, nebo koncerty zahraničních skupin na letišti v Letňanech. Vzájemná 
komunikace a spolupráce mezi oběma složkami je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.  

Ve spolupráci s pracovníky Úřadu Městské části Praha 19 strážníci zabezpečují veřejný pořádek při 
konání všech významných kulturních, sportovních a společenských akcí na území Kbel. Vzájemně si 
předávají poznatky související s pořádkem na komunikacích, dopravním značením, ale i další zjištění 
související s problematikou jednotlivých odborů.   

Pomocí pro práci strážníků je také výměna „terénních“ informací o lidech bez přístřeší pohybujících 
se na území Kbel s Odborem sociálních věcí, především formou přímého kontaktu se streetworkerem 
panem Ondřejem Šťastným. Strážníci dále přímo, nebo cestou vedoucího okrsku přijímají a v rámci 
svých oprávnění plní také úkoly od starostů jednotlivých městských částí, včetně starosty Městské 
části Praha 19.  

Svěřené úkoly zajišťuje Městská policie hlavního města Prahy na území Městské části Praha 19 
prostřednictvím tří okrskových služeben. Tyto služebny slouží jako zázemí pro strážníky, kteří zajišťují 
hlídkovou činnost v jednotlivých městských částech Prahy 19, tedy ve Kbelích, Vinoři a Satalicích. 
Organizačně tyto služebny spadají pod obvodní ředitelství Městské policie Praha 9. Strážníci vždy 
začínají službu na hlavní okrskové služebně ve Kbelích v ulici Tauferova. Práce okrskářů je 
koordinována vedoucím okrsku pro Prahu 19. Dopravní prostředky k zajištění výkonu služby na 
okrskové služebně Kbely jsou následující: 

• 1 osobní automobil Hyundai i-30 – zajišťuje pro Prahu 19 přesuny strážníků a výjezdy na linku 
156. 

• 2 motocykly Honda. 

• 1 elektrokolo. 

 

D. Hasičský záchranný sbor České republiky 

Pro Městskou část Praha 19 je spádová Hasičská stanice č. 10, Satalice. Události na území Městské 
části Praha 19, Kbely za období: 1. leden až 13. červen 2022 byly následující: Jednalo se o 11 případů, 
rozložených po teritoriu celém Městské části Praha 19: 7 případů technické pomoci  (otevření dveří; 
odstranění větve; nakloněný strom; uvolněné tašky na střeše); 2 dopravní nehody; 1 požár 
kontejneru; 1 planý poplach.8 

 

E. Probační a mediační služba Praha:  

Koordinátor za Městskou část Praha 19 - Mgr. Martin HRUBČÍK, MBA. 

 

F. Nevládní organizace (viz list C-02) 

 

G. Další aktéři 

Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení. 

 
8 Npor. Ing. Jiří Rýpar, velitel Hasičské stanice č. 10, Satalice;  737 277 862; jiri.rypar@hzspraha.cz. 

mailto:jiri.rypar@hzspraha.cz
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Hotspoty protiprávních aktivit v rámci Městské části Praha 19 

Převážnou část trestné činnosti v rámci Městské části Praha 19 tvoří majetková kriminalita – 80 %, 
a to především v lokalitách na velkých ulicích, dále Pod Nouzovem a Herlíkovická, průsečík ulic Na 
Ovesníku a Toužimská. Z provedených analýz lze obecně přijmout tvrzení, že tato kriminalita se 
víceméně vyhýbá místům opatřeným kamerovým systémem. V této situaci je účelné pokračovat  
v dalším rozšiřování městského kamerového systému ve výše jmenovaných lokalitách.  

V oblasti páchání přestupků na veřejnosti z 2015 – 2019 lze konstatovat, že v posledních došlo  
k mírnému poklesu, nicméně nadále převládají přestupky proti veřejnému pořádku.  

Proto i nadále je potřebné věnovat se páchání přestupků na veřejnosti, s důrazem na lokality jako 
jsou: Centrální park Kbely, parčík vedle ulice Vrchlabská (socha „Rozum a Cit“), Hřiště vedle In-line 
dráhy a parčík poblíž křížení ulic Toužimská a Bakovská (naproti Asiashop) a oblast dětského hřiště u 
bývalého hotelu ERKO a některé autobusové zastávky. 

Po vložení jednotlivých skutků do mapy nelze jednoznačně určit závadové oblasti, týkající se 
například úseku majetkové trestné činnosti. U bytových domů jsou nejčastěji napadeny sklepní kóje, 
kočárkárny a podzemní garáže – což je často způsobeno jejich nedostatečným zabezpečením, 
lhostejností obyvatel a u nových developerských projektů i anonymitou obyvatel. U trestných činů na 
úseku motorových vozidel ubývá krádeží vozidel, nicméně k vloupání do vozidel dochází zhruba ve 
stejných počtech, zde se mění zaměření pachatelů zřejmě dle poptávky (airbagy, vestavěné navigační 
systémy, katalyzátory, pohonné hmoty, světlomety, litá kola). 

Bezpečnostní situace v rámci objektů na ulici Polaneckého se nicméně v průběhu letních měsíců 2022 
zřejmě opět zhoršila (vloupání do sklepních kójí, krádeže jízdních kol a kol od automobilů, vyříznutí 
katalyzátoru atd.). Zdejší veřejnost situaci nese značně emotivně. 

Protože na úrovni stávající analýzy nejsou k dispozici veškerá související statistická data spojená 
s pácháním trestné činnosti, stejně jako s ohledem na relativně nízkou objasněnost a s tím spojenou 
skladbu pachatelů a jejich motivaci, možných příčin a souvislostí trestných činů a přestupků, je 
následně obtížné přesně stanovit cílové skupiny, priority a na to navazující cíle a úkoly na nejbližší 
období.9 Proto jsou některé možné příčiny a souvislosti týkající se sledovaného tématu koncipovány 
spíše ve formě hypotéz. 
 
V rámci Městské části Praha 19 je jen obtížné hovořit o hotspotech protiprávní činnosti v pravém 
smyslu slova. Ze statistik vyplývá, že pokud dojde k větší koncentraci kriminality v místě a čase, jedná 
se, naštěstí, pouze o krátkodobý výkyv, způsobený, například, aktivitou konkrétní osoby nebo 
kriminální skupiny. Svého druhu hotspoty se tak mohou týkat spíše aktů vandalismu (místa mimo 
společenskou kontrolu) nebo složité dopravní situace a přestupků v dopravě. To jen dokresluje image 
lokality jako klidné části pražské aglomerace. 
 

Nepřehlédnutelným fenoménem je přesun či transformace kriminality do kyberprostoru, což 
vyžaduje další přístupy, a doporučení pro veřejnost. 

 
9 Statistické přehledy kriminality. Policie České republiky. 
https://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx 
Kriminalita. Policie České republiky. https://kriminalita.policie.cz/ 
Kriminalita. Policie České republiky. https://mapakriminality.cz/ 
Statistiky kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality.aspx 

https://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx
https://kriminalita.policie.cz/
https://mapakriminality.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality.aspx
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Nápad trestné činnosti v lokalitě Městská část Praha Kbely podle jednotlivých ulic (od 1. ledna do 8. června 
2022 včetně). 
 

 I II III IV V VI 

Semilská 

2 (vloupání do 
kočárkárny; 

pokus vloupání do 
kočárkárny) 

 1 (krádež vozidla)    

Toužimská 
1 (vloupání do 

podzemní garáže) 
  

2 (krádež 
elektrokola; krádež 

jízdního kola) 
 

1 (krádež věcí 
z bytu) 

Plzákova 

4 (vloupání do 
sklepní kóje; pokus 

krádeže vloupání do 
kočárkárny; 

vloupání do sklepní 
kóje; krádež kol 

z vozidla) 

     

Slaná 
1 (pokus ublížení  

na zdraví) 
     

Herlíkovická 
1 (vloupání do 

vozidla) 
   1 (krádež vozidla)  

Martinická 
1 (neoprávněné 
užívání vozidla) 

     

Pelnářova 
1 (vloupání do 

vozidla) 
     

Bakovská 
2 (poškození cizí věci 

– sprejerství; 
sprejerství) 

 
1 (vloupání do 

kanceláře) 
1 (výtržnictví + 

poškození cizí věci) 
  

Mladoboleslavská 
1 (vloupání do 
autoservisu) 

  

3 (vydírání; 
vloupání do 

autodílny; maření 
výkonu úředního 

rozhodnutí) 

2 (ohrožení pod 
vlivem návykové 
látky; poškození 

vozidla) 

 

Drahotická 
1 (vloupání do 

zahradní chatky) 
     

Holenická 1 (vloupání do dílny)      

Novákovo náměstí 1 (krádež vozidla)    
1 (poškození 

vozidla) 
 

Pod Nouzovem 
1 (vloupání do 

podzemních garáží) 
   

1 (pokus podvodu 
falešný bankéř 

v sérii) 
 

Hůlkova  
1 (vloupání do 

vozidla) 
    

Rackova zahrada  
1 (neoprávněné 

padělání platebního 
prostředku) 

    

Nymburská  

2 (pokus krádeže 
vloupáním do 

zahradních chatek; 
vloupání do chatek) 

1 (vloupání do 
zahradní chatky) 

 
1 (vloupání do 

zahradního 
domku) 

 

Luštěnická  
1 (vloupání do 
sklepní kóje) 

    

Katusická  
2 (sprejerství; týrání 

svěřené osoby) 

2 (poškození cizí 
věci; vloupání do 

sklepa) 
   

Žacléřská  1 (sprejerství)     

Domousnická    
2 (krádež kol ze 

sklepů; vloupání do 
sklepní kóje) 

  

Valdická   
1 (podvod na 
internetovém 

portálu) 
   

Svijanská   1 (krádež batohu)    

Olešnická   
1 (vloupání do 

nákladního vozidla) 
   

Vrbická     
1 (poškození 

fasády) 
 

Sychrovská    
1 (vloupání do 
řadové garáže) 

1 (pokus vloupání 
do řadové garáže) 

 

Hornopočernická    
1 (ohrožení pod 
vlivem návykové 

látky) 
  

Rožďalovická    
1 (vloupání do 

sklepa) 
  

Jilemnická    
1 (vloupání 

do sklepních kójí) 
  

Železnobrodská    1 (sprejerství)   
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SWOT ANALÝZA  
  

Silné stránky (co je u nás dobré) – vnitřní faktory  Slabé stránky (čím se ohrožujeme) – vnitřní faktory  

• Existence strategických materiálů na úrovni České republiky a hlavního města 
Prahy. 

• Dobrá úroveň sociálních služeb v rámci Městské části Praha 19. 

• Dobře fungující systém komunikace Úřadu Městské části Praha 19 s veřejností. 

• Dobře fungující SMS Infokanál. 

• Dobře spravované a aktuální internetové stránky Městské části Praha 19. 

• Existence nízkoprahového centra aktivit pro mládež v rámci Městské části  
Praha 19. 

• Městský kamerový systém napojený na Centrální operační středisko Městské 
policie hlavního města Prahy. 

• Stabilní personální obsazení – jak s ohledem na zajišťování veřejné správy, tak 
plnění úkolu, označitelných za bezpečnostní agendu v rámci Městské části Praha 
19. 

• Spolupráce mezi součástmi integrovaného záchranného systému je v rámci 
Městské části Praha 19 nadstandardní, včetně Městské policie hlavního města 
Prahy. 

• Vyhovující a dostatečně dimenzovaná sít sportoviště v rámci Městské části 
Praha 19. 

• Relativně široká nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé (široká 
síť sportovních klubů) v rámci Městské části Praha 19. 

• Osvětová činnost (městská knihovna a další aktéři) pro nejširší veřejnost v rámci 
Městské části Praha 19. 

• Absence výskytu sociálně vyloučených lokalit v rámci Městské části Praha 19. 

• Soustavně probíhající mapování bezpečnostní a socioekonomické situace v rámci 
Městské části Praha 19.  

• Existence grantového systému, týkajícího se prevence potenciálních bezpeč-
nostních výzev v rámci Městské části Praha 19. 

• Trvalou prioritou ve sledované oblasti je komplexní řešení prevence kriminality na 
území Městské části Praha 19, respektive tvorba specificky zaměřených a vnitřně 
provázaných programů, projektů vedoucích k informačnímu propojení a integraci 
sociálních a krizových služeb.  Problematika prevence kriminality je zaměřena na 
zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků této městské části. 

• Byly zaznamenány případy užívání alkoholu a kouření mladistvých v rámci 
Městské části Praha 19. 

• Nízká finanční gramotnost obyvatel České republiky – a s tím například 
související potenciál stát se obětí podvodů, což je aspekt, který se týká také 
veřejnosti v rámci Městské části Praha 19. 

• Relativně vyšší míra nezaměstnanosti než činí průměr v České republice. 

• Fenomén zadlužování domácností v České republice, který se nevyhýbá ani 
Městské části Praha 19. 

• Fenomén vysoké finanční spoluúčasti rodin na volnočasových aktivitách dětí  
a mládeže v České republice, který se nevyhýbá ani Městské části Praha 19. 

• Fenomén (nebo alespoň obavy), týkající se selhávání role rodiny ve společnosti, 
který se nevyhýbá ani Městské části Praha 19. 

• Problémy v mezi-sousedských vztazích v rámci Městské části Praha 19. 

• Omezená kapacita základního školství v rámci Městské části Praha 19. 

• Vandalství a agresivita ve školství (školských zařízeních) v rámci České republiky, 
což je aspekt, který se nevyhýbá ani Městské části Praha 19. 

• Záškoláctví a účelové omlouvání školní absence v rámci České republiky, což je 
aspekt, který se nevyhýbá ani Městské části Praha 19. 

• Kyberšikana v rámci České republiky, což je aspekt, který se nevyhýbá ani 
Městské části Praha 19. 

• Vysoká míra administrativní zátěže veřejného sektoru v rámci České republiky, 
což je aspekt, který se nevyhýbá ani Městské části Praha 19. 

• Omezené množství finančních prostředků na aktivity v oblasti prevence 
kriminality a dalších forem protiprávního jednání. 

• Malá snaha o inovativní přístup v oblasti prevence kriminality a dalších forem 
protiprávního jednání v České republice, což dopadá i na situaci v rámci Městské 
části Praha 19. 

• Relativně omezený zájem veřejnosti o prevenci kriminality a dalších forem 
protiprávního jednání v České republice, což dopadá i na situaci v rámci Městské 
části Praha 19.  

• Grantové financování (včetně projektů v oblasti prevence kriminality a dalších 
forem protiprávního jednání) je obvykle jednoleté a byrokraticky komplikované. 

• Omezená naplněnost kapacity kbelské služebny Městské policie hlavního města 
Prahy. 

• Omezené propojení Městské části Praha 19 s Úřadem práce Prahy 9. 
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Příležitosti (co se nám nabízí) – vnější faktory  Ohrožení (co by nás mohlo blokovat) – vnější faktory  

• Potenciál využívání a přejímání zkušeností z jiných městských částí a jiných 
obcí. 

• Potenciál efektivnějšího čerpání grantů a dotací od různých poskytovatelů.  

• Potenciál pro rozšíření městského kamerového systému. Doplnění systému  
o pokročilé funkcionality. 

• Rozšiřování a prohlubování spolupráce Úřadu Městské části Praha 19 s Policií 
České republiky a Městskou policií hlavního města Prahy. 

• Prohloubení spolupráce s Úřadem práce Prahy 9 v oblasti získávání 
statistických dat o nezaměstnanosti. 

• Perspektiva spolupráce s odbornými školami – sběr dat a tvorba analýz  
v dlouhodobém horizontu. 

• Potenciál prohloubení respektive rozšíření spolupráce s Magistrátem 
hlavního města Prahy. 

• Netolerance (emotivní či vyhrocená reakce) veřejnosti k negativním jevům, 
vedoucí případně až k projevům občanské neposlušnosti.  

• Nedostatečný právní rámec v oblasti prevence kriminality a dalších 
protiprávních jevů. 

• Celkově komplikovaná situace v oblasti migrace a integrace cizinců. 

• Potenciální nárůst různě motivované xenofobie ve společnosti v České 
republice, včetně Městské části Praha 19. 

• Nepříznivý demografický vývoj v celostátním měřítku (v rámci Městské části 
Praha 19 se aktuálně jedná o relativně nepravděpodobný proces). 

• Politické změny (otřesy), v České republice, dopadající i na situaci v rámci 
Městské části Praha 19. 
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PŘÍLOHY K PROBLEMATICE 
 

Místní oddělení policie Čakovice Praha III.  001317, kumulativní statistika – kompletní přehled. Znepokojivé je případ vraždy v prvním čtvrtletí roku 2022. 
 

takticko-statistická 
klasifikace 

2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 

celková kriminalita 111 223 332 438 113 195 281 354 87 184 305 429 124 235 

obecná kriminalita 89 182 269 355 92 165 237 289 67 147 247 356 109 200 

násilná kriminalita 8 11 15 15 1 4 8 10 4 11 17 22 4 12 

vraždy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

mravnostní 
kriminalita 

1 3 3 4 2 2 3 5 0 1 1 2 1 2 

majetková 
kriminalita celkem 

65 145 221 296 77 136 190 233 50 112 203 297 89 161 

krádeže vloupáním 18 35 55 67 15 32 50 65 20 50 95 143 40 73 

krádeže prosté 39 82 126 178 48 80 103 130 13 30 58 82 26 45 

ostatní majetková 
kriminalita 

8 28 40 51 14 24 37 38 17 32 50 72 23 43 

ostatní kriminalita 15 23 30 40 12 23 36 41 13 23 26 35 15 25 

zbývající 
kriminalita 

13 26 41 45 14 21 28 43 18 29 40 49 6 15 

hospodářská 
kriminalita 

9 15 22 38 7 9 16 22 2 8 18 24 9 20 

vojenská  
a protiústavní 

kriminalita 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pokud na tomto místě navážeme na dosavadní výstupy Městské části Praha 19, pak budou výsledky následující (kdy 
roky 2020 a 2021 jsou vztaženy k obvodnímu oddělení Čakovice, což nepředstavuje identický výsledek – Kbely 
v průměru představují zhruba třetinu nápadu registrované trestné činnosti v tomto prostoru):10 
 
Přehled trestných činů a přečinů v rámci Městské části Praha 19. 

 
 

takticko-statistická klasifikace 2020 2021 

celková kriminalita 354 429 

násilná kriminalita 10 22 

mravnostní kriminalita 5 2 

majetková kriminalita celkem 233 297 

ostatní kriminalita 41 35 
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10 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
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Podíl trestné činnosti v Praze Kbely dle jednotlivých problematik za období od 1. ledna 2022 do 9. června 2022.11 
 

KRÁDEŽE: 12 skutků 21,43 % 

KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM: 24 skutků 42,86 % 

OSTATNÍ MAJETKOVÁ TR. ČINNOST: 10 skutků 17,86 % 

OBECNĚ NEBEZPEČNÁ TR. ČINNOST: 0 skutků 0,0 % 

NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST: 4 skutky 7,14 % 

PROTI VEŘEJNÉMU ZÁJMU: 2 skutky 3,57 % 

PODVODY: 2 skutky 3,57 % 

TOXIKOMÁNIE: 2 skutky 3,57 % 

 

 
 

 
11 PALO, Ondřej (vedoucí místního oddělení policie Praha III Čakovice).  
Zpráva Policie České republiky, Praha 19 za období od 1. ledna 2022 do 9. června 2022. 
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Skladba majetkové kriminality. 

 
 

takticko-statistická klasifikace 2020 2021 

majetková kriminalita celkem 233 297 

krádeže vloupáním 65 143 

krádeže prosté 130 82 

ostatní majetková kriminalita 38 72 
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Skladba krádeží prostých. 
 

 
 

TSK - takticko-statistická klasifikace MOP ČAKOVICE 2020 MOP ČAKOVICE, 2021 

400-
499 

krádeže prosté 82 130 

411 krádeže prosté - kapesní (§ 205) 14 25 

413 krádeže prosté - jiné na osobách (§ 205) 6 6 

431 
krádeže prosté - motorových vozidel dvoustopých (§ 205, 

207) - platná do 2020 
6 10 

432 
krádeže prosté - motorových vozidel jednostopých (§ 205, 

207) - platná do 2020 
3 2 

433 krádeže prosté - věcí z aut (§ 205) - platná do 2020 6 27 

434 
krádeže prosté - součástek motorových vozidel, 

jednostopých a dvoustopých (§ 205) - platná do 2020 
8 11 

435 krádeže prosté - jízdních kol (§ 205, 207) - platná do 2020 7 14 

451 krádeže prosté - v bytech (§ 205) 11 3 

462 
krádeže prosté - během jízdy v dopravním prostředku - 

mimo zásilek (§ 205) 
1 0 

480 krádeže prosté - v jiných objektech (§ 205) 0 23 

490 krádeže prosté - ostatní (§ 205) 11 9 
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Objasněnost trestné činnosti. 

 
 

takticko-statistická klasifikace 2020 2021 

celková kriminalita 354 429 

objasněno 99 113 

neobjasněno 255 316 
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Procentuální podíl faktického nápadu trestných činů ve služebním obvodu místního oddělení policie Praha III 
Čakovice za období od 1. ledna 2022 do 9. června 2022 dle jednotlivých obcí: 12 
 

Čakovice: 37,4 %. Třeboradice: 6,3 %. Miškovice: 4,6 %. Kbely: 33,6 %. Vinoř: 12,6 %. Satalice: 5,8 %. 
 

Čakovice:

Třeboradice:

Miškovice:
Kbely:

Vinoř:

Satalice:   

PODÍL TRESTNÉ ČINNOSTI MOP ČAKOVICE DLE 
JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

 
 

 
 
 

 
12 PALO, Ondřej (vedoucí místního oddělení policie Praha III Čakovice).  
Zpráva Policie České republiky, Praha 19 za období od 1. ledna 2022 do 9. června 2022. 
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Místní oddělení policie Čakovice Praha III.  001317, kumulativní statistika – redukovaný přehled. 
 

 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 

celková 
kriminalita 

111 223 332 438 113 195 281 354 87 184 305 429 124 235 

majetková 
kriminalita 

celkem 
65 145 221 296 77 136 190 233 50 112 203 297 89 161 
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Místní oddělení policie Čakovice Praha III.  001317, statistika pro každé čtvrtletí zvlášť – redukovaný přehled. Zde je lépe názorný propad registrované kriminality ve 2. až 4. čtvrtletí 2020, a od té doby registrovaná kriminalita 
ZPRVU postupně rostla, a dokonce překonala před-koronavirovou situaci. Poslední čtvrtletí je pak opět ve znamení poklesu registrované kriminality. 

 
 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 

celková 
kriminalita 

111 112 109 106 113 82 86 73 87 97 121 124 124 111 

majetková 
kriminalita 

celkem 
65 80 76 75 77 59 54 43 50 62 91 94 89 72 
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Místní oddělení policie Čakovice Praha III.  001317, kumulativní statistika – redukovaný přehled – v porovnání se statistikou pro obvodní oddělení Praha III a celé území hlavního města Prahy 
 

 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 

celková kriminalita:  Čakovice 111 223 332 438 113 195 281 354 87 184 305 429 124 235 

majetková kriminalita celkem: Čakovice 65 145 221 296 77 136 190 233 50 112 203 297 89 161 

celková kriminalita: Praha III 2 769 5 571 8 739 11 877 2 797 5 120 7 796 9 932 2 122 4 346 7 019 9 380 2 641 5 302 

majetková kriminalita celkem: Praha III 1 770 3 753 5 875 8 053 1 810 3 389 5 247 6 621 890 1 988 4 725 6 420 1 687 3 444 

celková kriminalita: Praha 11 825 23 910 36 703 49 863 11 176 19 965 30 362 38 059 7 483 15 886 26 040 35 136 9 840 20 418 

majetková kriminalita celkem: Praha 7 656 15 864 24 655 33 746 7 397 13 124 20 315 25 068 4 611 10 002 17 312 23 596 6 295 13 488 
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Místní oddělení policie Čakovice Praha III.  001317, statistika pro každé čtvrtletí zvlášť – redukovaný přehled – v porovnání se statistikou pro obvodní oddělení Praha III a celé území hlavního města Prahy. Z přehledu vyplývá, že 
Městská část Praha 19, respektive obvodní oddělení Čakovice, představuje z hlediska metropole jen zanedbatelný zlomek registrované kriminality. Navzdory tomu, že v rámci Prahy III a Prahy jako celku vidíme od počátku roku 
nárůst registrované kriminality, v rámci Čakovic se jedná o pokles. 

 
 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q 

celková kriminalita:  Čakovice 111 112 109 106 113 82 86 73 87 97 121 124 124 111 

majetková kriminalita celkem: Čakovice 65 80 76 75 77 59 54 43 50 62 91 94 89 72 

celková kriminalita: Praha III 2 769 2 802 3 168 3 138 2 797 2 323 2 676 2 136 2 122 2 224 2 673 2 361 2 641 2 661 

majetková kriminalita celkem: Praha III 1 770 1 770 2 122 2 178 1 810 1 579 1 858 1 374 890 1 098 1 907 1 695 1 687 1 757 

celková kriminalita: Praha 11 825 12 085 12 793 13 160 11 176 8 789 10 397 7 697 7 483 8 403 10 154 9 096 9 840 10 578 

majetková kriminalita celkem: Praha 7 656 8 209 8 791 9 091 7 397 5 727 7 191 4 753 4 611 5 391 7 310 6 284 6 295 7 229 



28 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2022 1Q 2022 2Q

celková kriminalita: Čakovice majetková kriminalita celkem: Čakovice celková kriminalita: Praha III

majetková kriminalita celkem: Praha III celková kriminalita: Praha majetková kriminalita celkem: Praha

 



29 

Doplňující podklady ze zdrojů Městské části Praha 19.  
 
Na tomto místě jsou použity podklady z dokumentů Městské části, nakolik nejsou časově „protaženy“ do současnosti (jelikož řešitelský tým nedisponuje potřebnými podklady) 
je vhodné je zde uvést pro dokreslení související situace. 
 
Přehled výskytu trestné činnosti ve vybraných lokalitách Městské části Praha 19.13 
 

 
ULICE 

2015 2016 2017 2018 2019 průměr celkové 
pořadí trestná 

činnost 
pořadí trestná 

činnost 
pořadí trestná 

činnost 
pořadí trestná 

činnost 
pořadí trestná 

činnost 
Pořadí 

Mladoboleslavská 8 1 5 5 13 2 14 1 13 5 10,6 1 

Toužimská 6 3 7 3 11 5 9 3 17 3 10 2 

Pod Nouzovem 5 4 6 4 15 1 14 4 18 4 11,6 3 

Herlíkovická 3 8 7 1 12 3 12 8 10 1 8,4 4 

Na Ovesníku 4 6 7 2 10 4 5 6 8 2 6,8 5 

Semilská 3 7 2 10 4 8 6 7 5 10 4 6 

Hůlkova 4 5 3 9 6 13 5 5 10 9 5,6 7 

Katusická 2 9 5 8 7 14 6 9 6 8 6,2 8 

Martinická 1 13 2 11 7 12 7 13 8 11 5,1 9 

Luštěnická 7 2 2 12 5 10 6 2 9 12 5,8 10 

Žacléřská 3 10 1 14 8 6 10 10 11 14 6,6 11 

Jilemnická 3 11 6 6 9 5 8 11 9 6 7 12 

Svijanská 3 12 6 7 5 11 8 12 6 7 5,6 13 

Vrchlabská 0 14 2 13 6 9 4 14 10 13 4,4 14 

Ostatní 36 
 

46 
 

56 
 

36 
 

46 
   

CELKEM MČ P 19 88 
 

107 
 

135 
 

104 
 

121 
   

 
Z tabulky vyplývá, že nejvyšší nápad trestné činnosti se týká ulic Mladoboleslavská a Toužimská což jsou současně dvě nejdelší ulice, protínající Městskou část Praha 19 
z východu na severozápad a jihozápad. Pro ostatní lokality je spíše významné blízkost jiných anonymizujících lokalit, jako jsou hřiště, lesíky a parky nebo sídlištní zástavba 
spojená s hromadným parkováním vozidel. Kromě toho zde existují signály o nelegálních ubytovnách. Vzhledem k nápadu majetkové trestné činnosti je Pod Nouzovem a 
Herlíkovická ve vztahu ke krádežím aut a vykrádáním aut. Dále stoupla trestná činnost na průsečíku ulic Toužimská a Na Ovesníku a dalších ulic přiléhajících k vlakové stanici 
Kbely.  
 
Tato kriminalita se víceméně vyhýbá místům opatřeným kamerovým systémem. V této situaci je účelné další rozšiřování kamerového systému. 

 
13 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
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Výpočet indexu kriminality (počet trestných činů / počet obyvatel obce) x 10 000 

Rozhodnou část sledované trestné činnosti, za sledované období 2015 – 2019 tvoří majetková kriminalita, v průměru za sledované období činí 80 %. Násilné trestné činy 
představují v průměru 6 % a nejméně činí mravnostní trestné činy, v průměru 0,5 % za celé sledované období. Ostatní trestné činy tvoří v průměru 16 %.14 Prostým 
vyhodnocením absolutních čísel nápadu trestné činnosti a přečinů lze v letech 2015-2019 zaznamenat celkový pokles. Tento trend ovšem končí v roce 2019, kdy sledujeme 
opětovný drobný nárůst. V přepočtu na počet obyvatel má nápad trestné činnosti sestupnou tendenci, což lze pozorovat i v indexu kriminality, který vyjadřuje intenzitu 
kriminality v přepočtu na 10 000 obyvatel. I určitý přes pokles nápadu trestné činnosti se jeví prevence kriminality zejména u rizikových skupin a v oblasti situační prevence 
především za využití kamerových stanovišť ve vytipovaných lokalitách, jako nanejvýš potřebná. 

Z hlediska kriminality patří územní obvod Místního oddělení policie Čakovice mezi klidné lokality Prahy – v posledních deseti letech klesl nápad trestní činnosti na daném území 
přibližně o dvě třetiny – ročně je na Místním oddělení policie Čakovice zaevidováno něco málo přes 400 trestných činů.15 

V posledních letech je nejvíce spáchaných trestných činů evidováno v obci Čakovice – tvoří přibližně 45 % celkového nápadu trestné činnosti, následuje obec Kbely cca 24 %, 
Vinoř 12 %, Satalice 8 %, Miškovice 6 % a Třeboradice 5 % - procentuální vyjádření se v jednotlivých obdobích mění o jednotky, nicméně v průměru uvedená skladba souhlasí.  
Z tohoto důvodu je hlídková služba na Místním oddělení policie Čakovice rozdělena do dvou okruhů 1) Kbely, Vinoř, Satalice, - tedy Praha 19 a 2) Čakovice, Miškovice, 
Třeboradice - Praha 18. V roce 2022 tvoří Kbely zhruba 34 % agendy Místního oddělení policie, přičemž v rámci Kbel vzrostl nápad trestné činnosti oproti roku 2021 (ovlivněno 
vládním opatřením ohledně COVID 19) o 100 % z 28 na 56 trestných činů. Příčinou byli pořádané „nájezdy“ pachatelů ze Středočeského kraje, kteří páchali majetkovou trestnou 
činnost (vloupání do motorových vozidel, sklepních kójí, kočárkáren, podzemních garáží, zahradních chatek a jiných objektů) – ve spolupráci s kriminální policií Prahy  
a Středočeského kraje se podařilo pachatele dopadnout a šetření dále pokračuje – některé skutky byly objasněny u některých skutků 
 
Protiprávní analýza (přečiny, zločiny, přestupky); celkový přehled vybraných trestných činů a přečinů – Městská část Praha 19.16 

 
Rok počet obyvatel  

Městské části Praha 
19 

Celkem 
trestných 

činů 

meziroční 
srovnání. 

Index pro 
Českou 

republiku 

Index  
na 10 000 
obyvatel 

Meziroční 
srovnání 
indexu 

Násilná trestná 
činnost 

Mravnostní činnost Majetková činnost Ostatní činnost 

bez 
cizinců 

s cizinci 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

2015 6 382 6 935 155 -11 -18,4 236,2 233,5 -34,8 10 6,46 0 0 128 82,58 17 10,96 

2016 6 522 7 027 151 -4 -2,6 207,8 214,8 -18,7 7 4,65 0 0 127 84,10 17 11,25 

2017 6 545 6 958 135 -16 -10,6 192,9 194 -20,5 11 8,2 1 0,74 111 82,2 12 8,8 

2018 6 558 6 745 104 -31 -23 183,5 154,1 -39,9 10 9,69 1 0,9 84 80,76 9 8,65 

2019 6 562 9 650 121 +17 +16,3 203,2 125,4 -28,7 7 5,8 0 0 105 86,77 9 7,43 

Průměr 6 514 7 463 133,2 -8,5 -4,9 204,72 184,6 -26,95 9 6,96 0,4 0,32 111 83,82 12,8 9,4 

 

 
14 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
15 Zpráva Policie České republiky, Praha 19, Vyhotovil: npor. Bc. Ondřej PALO, vedoucí Místního oddělení policie Čakovice. 
16 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
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Celkový přehled vybraných přestupků: Městská část Praha 19.17 
  

2015 2016 2017 2018 2019 

počet změna 
oproti 
2014 

index  
na         

10 000 
obyv. 

počet změna 
oproti 
2015 

index na         
10 000 
obyv. 

počet změna 
oproti 
2016 

index na         
10 000 
obyv. 

počet změna 
oproti 
2017 

index na         
10 000 
obyv. 

počet změna 
oproti 
2018 

index na         
10 000 
obyv. 

Počty obyvatel Městské části 
Praha 19 

6935 46  7027 92  6958 -69  6745 -147  9650 2905  

Přestupky proti veřejnému 
pořádku 

457 -26 658,9 428 -29 609 483 55 695,6 527 -44 781,3 556 29 576,1 

Přestupky proti občanskému 
soužití 

1 0 1,4 2 1 2,8 1 -1 1,4 2 1 2,9 2 0 2,1 

Přestupky proti majetku 29 -22 41,8 17 -12 24,2 51 34 87,3 31 -20 45,9 17 -14 17,7 

Přestupky na úseku před 
alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

22 0 31,7 13 -9 18,5 22 9 31,6 19 -3 28,1 16 -3 16,7 

Zbývající přestupky 4 3 5,7 2 -2 2,8 1 -1 1,4 4 3 4,1 2 -2 2,1 

Celkem 513 -45 739,5 462 -51 654,5 558 96 817,3 583 -63 862,3 593 10 614,7 

 
Z uvedené statistiky je zřejmé, že nejvíce přestupků je dlouhodobě v oblasti přestupků proti veřejnému pořádku. V tomto bodu je potřebné zdůraznit lokality, kde se zdržují  
a sdružují osoby se sklonem k páchání přestupků a určitá skupina mládeže. Jedná se o lokality: Centrální park Kbely, parčík vedle ulice Vrchlabská (socha „ROZUM a CIT“), Hřiště 
vedle In-line dráhy a parčík poblíž křížení ulic Toužimská a Bakovská a oblast dětského hřiště u bývalého hotelu ERKO a některé autobusové zastávky, dále pak průsečík ulic 
Toužimská a Na Ovesníku a lokalitě kolem vlakové stanice Kbely. 
 
Činnost policistů Místního oddělení policie Čakovice v celém služebním obvodu na úseku přestupků za období od 1. ledna 2022 do 9. června 2022.18 
Zpracováno celkem přestupků:     490 
Oznámeno přestupků:      96 
Odloženo přestupků (neznámý pachatel)    63 
Uloženo celkem příkazových bloků za přestupkové jednání:  331 
Uloženo příkazových bloků za přestupky v dopravě:   296 
Uloženo příkazových bloků za přestupky proti majetku:   34 
Uloženo příkazových bloků za ostatní přestupkové delikty:   1 

 
Policisté Místního oddělení policie Čakovice se v tomto období účastnili celkem 45 bezpečnostních opatření (většinou po dvou policistech), kde odsloužili 803 hodin nad rámec 
standardní služební/pracovní doby: 
Počet výjezdů na linku 158 v daném období:    398 
Zkontrolováno osob za dané období:     963 
Zkontrolováno vozidel za dané období:     576 
Objasněnost za dané období:     14,15 % 

 
17 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
18 Zpráva Policie České republiky, Praha 19, Vyhotovil: npor. Bc. Ondřej PALO, vedoucí Místního oddělení policie Čakovice. 
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Celkový počet nezaměstnaných a vyplacených dávek v Městské části Praha 19.19 
 

Druh 2015 2016 2017 2018 2019 

počet změna 
oproti 
2014 

Míra 
nezaměst

nanosti 

počet změna 
oproti 
2015 

Míra 
nezaměst

nanosti 

počet změna 
oproti 
2016 

Míra 
nezaměst

nanosti 

počet změna 
oproti 
2017 

Míra 
nezaměst

nanosti 

počet změna 
oproti 
2018 

Míra 
nezaměst

nanosti 

počet obyvatel 
bez cizinců 

6382 6522 6545 6558 6562 

počet 
nezaměstnaných  
v evidenci Úřadu 

práce 

482 71 6,65% 
 

(ČR 5,1%) 

501 19 5,5% 
 

(ČR 4%) 

411 -90 6,59% 454 71 6,65% 
 

(ČR 5,1%) 

520 66 5,5% 
 

(ČR 4%) 

Úřad práce:  
Hmotná nouze 

CELKEM  
v tisících Kč 

373 2 58,446 375 2 57,498 371 4 59,512 372 2 58,446 385 13 57,498 

Úřad práce: Státní 
sociální podpora 

CELKEM v Kč 

9 755 53 1 529 9 852 97 1 511 9 702 150 1 556 9 965 263 1529 10 065 100 1 511 

 

 
19 HRUBČÍK, Martin. Bezpečnostní koncepce Městské části Praha 19 Kbely na období 2020-2024. Praha, 2019. 
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Projekt Mapa kriminality, ukončený v říjnu 2020, vnímal Prahu 19 (místní oddělení policie Praha III 
Čakovice), jako území, které bylo podprůměrně zatíženo nápadem registrované kriminality. Mapový 
podklad pro veřejnost, užívaný v současnosti, vnímá Prahu jako celek a pro jednotlivé městské části 
neposkytuje samostatné údaje.20 

 

 

 
20 Mapa kriminality. https://mapakriminality.cz/ 
Kriminalita. Policie České republiky. https://kriminalita.policie.cz/ 
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Vizualizace z roku 2017 se věnuje tématu krádeží věcí z vozidel. Praha 19 – Kbely zde obsahuje pouhé 
2 případy, přičemž území není typické ani vysokou mírou škody na cizím majetku způsobenou 
krádeží.21 

 

 

 
21 Místo činu: Praha 2017. Přírodovědci.cz, 2017. https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/misto-cinu-praha-2017 
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Prostor městské části, podchycený v rámci mapového podkladu pro potřeby integrovaného 
záchranného systému České republiky. Zde je možné indikativně sledovat významné objekty, 
občanskou vybavenost veřejnou infrastrukturu, rozložení průmyslových území, vojenských-
armádních objektů atd..22 

 

 

 

 

 

 
22 Terinos, http://gis.izscr.cz 
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Věková struktura v Praze 19 mezi lety 2009 až 2019.23 Výsledky pro Prahu 19 jsou nejednoznačné. Na 
jednu stranu se jedná o městskou část s relativně dynamickým indexem mládí/stáří, zároveň je to ale 
území s velmi vysokým podílem osob starších 80 let (5. nejvyšší údaj v celopražském srovnání).  

 

 
23 Věková struktura obyvatelstva hlavního města Prahy v letech 2009–2019. Český statistický úřad, 30. VII. 2020.  
https://www.czso.cz/csu/xa/vekova-struktura-obyvatelstva-hl-m-prahy-v-letech-20092019 
Slavíček, Martin. Praha mládne i stárne zároveň. Statistika a my, 4. I. 2021. 
https://www.statistikaamy.cz/2021/01/04/praha-mladne-i-starne-zaroven 



 37 

Vizualizace, týkající se populačních trendů v rámci hlavního města Prahy (ke konci roku 2014).  
Městská část Praha 19 (někdy uváděna zcela samostatně – Kbely, někdy spolu s Vinoří a Satalicemi) 
zde vykazuje „průměrné“ ukazatel počtu obyvatel nad 85 %, mírně podprůměrný podíl osob starších 
65. Zároveň je zde uveden značně vysoký přírůstek počtu nově narozených dětí a neutrální vliv 
přistěhování/vystěhování na počet obyvatel.24 

 

 

 

 
24 Bezpečnostní analýza. Hlavní město Praha, 2016. 
https://www.praha.eu/public/56/1e/fe/2393477_745459_Priloha___BEZPECNOSTNI_ANALYZA.pdf 
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Další demografické aspekty, týkající se hlavního města Prahy. Praha 19 (vždy konkrétně jako Kbely) je 
v tomto kontextu uváděna jako prostor s vysokým podílem dětí a vysokým přírůstkem počtu 
obyvatel. Prognózu dalšího vývoje do roku 2030 je možné v celopražském srovnání vnímat jako 
„průměrnou“.25 

 

 

 

 
25 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024. odbor školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy, 2019. 
https://skoly.praha.eu/files/=86324/draft_DZ_HMP_2020_2024_verze_20_1_2020.pdf 
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Přehled kamer na území Městské části Praha 19. 

 

kamery MKS 

počet číslo kamery 
správce 
kamery 

název 

PRAHA 19 

1 319001 MKS TOUŽIMSKÁ - BAKOVSKÁ 

2 319002 MKS MLADOBOLESLAVSKÁ VO 

3 319003 MKS SEMILSKÁ - ŽELEZNOBRODSKÁ VO 

4 319004 MKS MLADOBOLESLAVSKÁ - VRCHLABSKÁ VO 

5 319005 MKS JILEMNICKÁ - LETCŮ 

6 319006 MKS MLADOBOLESLAVSKÁ - NYMBURSKÁ VO 

7 319007 MKS HŮLKOVA - MLADOBOLESLAVSKÁ VO 

8 319008 MKS MLADOBOLESLAVSKÁ VO - PEVNÁ 

9 319009 MKS PARK KBELY - OTOČNÁ 

10 319010 MKS PARK KBELY - PEVNÁ 1 

11 319011 MKS PARK KBELY - PEVNÁ 2 

12 319012 MKS PARK KBELY - PEVNÁ 3 

13 319013 MKS HORNOPOČERNICKÁ - MLADOBOLESLAVSKÁ VO 

14 319014 MKS BAKOVSKÁ VO 

15 319015 MKS TAUFEROVA - BILLA 

16 319035 MKS VINOŘ 1 

17 319041 MKS K NÁDRAŽÍ VO 

18 319042 MKS U OBORY VO 

19 319043 MKS ŽIVANICKÁ VO 

19 Kamer celkem 
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Mapa, indikující lokality, kde se v rámci Městské části Praha 19 koncentruje mládež, což nutně nemusí znamenat, že se jedná o mládež jakkoli 
problematickou respektive závadovou. Tato místa nicméně vyžadují odpovídající pozornost, včetně možné instalace pokročilých kamerových systémů (celý 
přehled a „zaostření“).26 

 

 
 

 
26 Podklad poskytl dne 27. VII. 2022 streetworker Městské části Praha 19, p. Ondřej Štastný. 


