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1. ÚVOD 
 

Městská policie Jablonec nad Nisou (dále jen „MPJN“) zajišťovala 

v průběhu roku 2019 místní záležitosti veřejného pořádku a plnila další 
úkoly v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  

Při plánování svojí činnosti vycházela z: 
➢ průběžné analýzy bezpečnostní situace na teritoriu města 

(ve spolupráci s Policií ČR), 

➢ konkrétních potřeb Statutárního města Jablonec nad Nisou 
realizované především formou součinnosti s jednotlivými odbory 

a odděleními Magistrátu města Jablonce nad Nisou (dále jen „MMJN“), 
➢ potřeb a požadavků jednotlivých občanů města (oznámení, podněty, 

stížnosti a poznatky),  

➢ vlastních zjištění strážníků při přímém výkonu služby. 
 
Veškerá činnost MPJN v roce 2019 byla zásadně ovlivněna změnou 

ve vedení MPJN, neboť v průběhu prvního pololetí došlo k personální změně 
na většině funkcí vedení (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí hlídkové služby, 

vedoucí dopravní služby, manager prevence kriminality). Nové vedení 
provedlo především materiální a personální audit, jehož výsledkem bylo 
přijetí nového Organizačního řádu MPJN a dále postupná obměna většiny 

interních aktů řízení. K podstatným změnám došlo rovněž ve funkcích 
vedoucí a operátor operačního střediska.  
 

 

2. DOPRAVNÍ A HLÍDKOVÁ SLUŽBA MPJN 
 

Stěžejním úkolem strážníků MPJN je zabezpečovat místní záležitosti 

veřejného pořádku, odhalovat a řešit případy porušování platných předpisů 
v souladu se zákonným oprávněním strážníka (především přestupky), 
spolupracovat s Policií ČR a odbory Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

 

2.1. Výslednost dopravní a hlídkové služby MPJN 
 

V průběhu roku 2019 odhalila MPJN celkem 8576 přestupků, což 

je o 2108 přestupků více než v roce 2018. Z tabulky č. 1 vyplývá, 
že k největšímu nárůstu v počtu odhalených přestupků došlo na úseku 

dopravy a na úseku porušení vyhlášek a nařízení obce. Největší pokles oproti 
tomu zaznamenal úsek tzv. černých skládek.   

Z tabulky č. 2 je patrné, že 4098 přestupků bylo řešeno příkazem 

na místě v celkové částce 1.876.156,--Kč (+ 79.661,--Kč oproti roku 2018). 
Domluvou bylo řešeno 2947 přestupků (34 % všech přestupků) a k dalšímu 
řízení bylo správnímu orgánu oznámeno 1531 přestupků (17,9 % všech 

přestupků).  
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Tabulka č. 1: Počet přestupků dle typu v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 

TYP PŘESTUPKU ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 
POROVNÁNÍ 

2018/2019 

§ 125c (doprava) 4951 6294 5664 7349 +1685 

tabák a alkohol 46 58 33 57 +24 

vyhlášky a nařízení 80 86 81 384 +303 

veřejný pořádek 576 332 197 356 +159 

občanské soužití 9 4 30 45 +15 

majetek 101 113 215 150 -65 

zákon o odpadech (skládka) - - 172 68 -104 

Ostatní 23 103 76 167 +91 

CELKEM 5786 6990 6468 8576 +2108 
Zdroj: MPJN, 2020 

 

Tabulka č. 2: Počet přestupků dle způsobu jejich řešení v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 

TYP ŘEŠENÍ ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 
POROVNÁNÍ 

2018/2019 
Příkaz na místě 

napomenutím (od 

1.1.2019 DOMLUVOU) 
2104 1716 904 2947 +2043 

Příkaz na místě pokutou 

na místě zaplacenou 
2075 3023 3114 3126 +12 

Příkaz na místě pokutou 

na místě nezaplacenou 
765 1091 1040 972 -68 

Předáno správnímu 

orgánu 
842 1160 1410 1531 +121 

CELKEM 5786 6990 6468 8576 +2108 

        Zdroj: MPJN, 2020

  

Tabulka č. 3: Přehled blokových pokut uložených v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 

TYP POKUTY ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 
POROVNÁNÍ 

2018/2019 
Příkaz na místě 

zaplacen 
639.370 Kč 1.089.100 Kč 952.045 Kč 1.089.106 Kč +137.061 Kč 

Příkaz na místě 

nezaplacen 
491.600 Kč 722.250 Kč 844.450 Kč 787.050 Kč -57.400 Kč 

Celkem 1.130.970 Kč  1.811.350 Kč 1.796.495 Kč 1.876.156 Kč +79.661 Kč 

                      Zdroj: MPJN, 2020 
 

Vzhledem k tomu, že IS MP Manager umožňuje veškeré události 
(především přestupky a kontrolní činnost) lokalizovat dle GPS polohy do 
mapových podkladů, můžeme vytvářet tzv. heat mapy (viz. příloha č. 2 této 

zprávy). 
Součástí činnosti MPJN je i zabezpečování ranního dohledu v blízkosti 

školských zařízení nad vybranými přechody pro chodce. Zejména se jedná 

o přechody u ZŠ v ulici Liberecká, v ulici Generála Mrázka u Okresního 
soudu, na Horním náměstí u Obchodní akademie, v ulici ČSA u MŠ, v ulici 

Pasířská u ZŠ, ulici Pražská u Dělnického domu, u křižovatek ulic Na 
Šumavě a Švédská, ulic Palackého a U Kostela a ulic Liberecká a Na Vršku. 
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Rovněž tak byl na základě opakovaných stížností řešen prostor před ZŠ 

Kokonín a z důvodu extrémně vytížené objízdné trasy přechod 
u ZŠ 5. května. Přechody jsou obsazovány dle početního stavu strážníků 

daného dne. Na této činnosti spolupracuje MPJN i s dalšími subjekty. 
V roce 2019 zabezpečovala MPJN ve spolupráci s Policií ČR klid 

a veřejný pořádek i při konání různých společenských, sportovních 

a kulturních akcí. Níže uvedená tabulka č. 4 přináší souhrn nejdůležitějších 
hromadných nasazení sil a prostředků MPJN. Všechny uvedené akce 
proběhly bez narušení veřejného pořádku.  

 
 
Tabulka č. 4: Přehled hromadného nasazení sil a prostředků MPJN v roce 2019 

DATUM  AKCE 
POČET 

STRÁŽNÍKŮ 

17. února FORTUNA LIGA – JBC vs. Opava 10 

08. března FORTUNA LIGA – JBC vs. Teplice 9 

31. března FORTUNA LIGA – JBC vs. Příbram 4 

14. dubna FORTUNA LIGA – JBC vs. Dukla Praha 5 

27. dubna FORTUNA LIGA – JBC vs. Baník Ostrava 18 

30. dubna Zajištění lampiónového průvodu + ohňostroj 12 

11. května FORTUNA LIGA – JBC vs. Baník Ostrava 15 

28. červen JBC street FEST 2019 4 

12. července FORTUNA LIGA – JBC vs. Bohemians Praha 4 

20. července JBC 4x REVELATIONS 4 

01. srpna FORTUNA LIGA – JBC vs. Pjunik 6 

11. srpna FORTUNA LIGA – JBC vs. Opava 6 

18. srpna FORTUNA LIGA – JBC vs. Boleslav 8 

01. září FORTUNA LIGA – JBC vs. Baník Ostrava 15 

23. září FORTUNA LIGA – JBC vs. Olomouc 4 

06. října FORTUNA LIGA – JBC vs. Slavie Praha 20 

25. října FORTUNA LIGA – JBC vs. Teplice 5 

09. listopadu FORTUNA LIGA – JBC vs. Sparta Praha 20 

01. prosince FORTUNA LIGA – JBC vs. Č. Budějovice 4 

01. prosince Rozsvícení vánočního stromku 4 

Zdroj: MPJN, 2020 
 
 

Další oblastí, na kterou se zaměřily hlídky MPJN, byla kontrolní 
činnost vytipovaných lokalit. Jednalo se především o parky a dětská hřiště 
(např. Tyršovy sady, Vrchlického sady, lesopark Žižkův Vrch, hřiště 

v ul. Táboritská, vnitroblok v ul. Lipová atd.), místa v blízkosti základních 
škol (především ZŠ Kokonín, ZŠ v ul. Arbesova, ZŠ v ul. Saskova atd.), 

centrum města (především autobusové nádraží, OD Central, Dolní náměstí, 
Mírové náměstí atd.) a okolí Jablonecké přehrady. Některá tato místa byla 
vybrána na základě stížností obyvatel, další na základě konkrétních 

požadavků Policie ČR a některá měla výrazně sezónní charakter. Přítomnost 
hlídek na těchto místech má za cíl především zvýšit pocit bezpečí obyvatel 

dané lokality a dále odradit možné pachatele protiprávního jednání od 
skutečného spáchání skutku. 
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Tabulka č. 5: Přehled lokalit s nejvyšší frekvencí kontrolní činnosti hlídek MPJN v roce 2019 

POČET PROVEDENÝCH KONTROL V ROCE 2019 PODLE ULICE 
(započítán výskyt 20 a více) 

5. května 41 

Arbesova 51 

Belgická 39 

Budovatelů + Vnitroblok Lipová 87 

Dlouhá 82 

Dobytčí trh 22 

Generála Mrázka 47 

Hluboká 60 

Ivana Olbrachta 48 

Jiráskova 34 

Josefa Hory 26 

Komenského 86 

Ladova 32 

Liberecká 517 

Luční 116 

Máchova 125 

Mírové náměstí 137 

Mládí 49 

Mlýnská 79 

Mozartova 20 

Mšenská 21 

Na Roli 41 

Na Šumavě 34 

Na Vršku 41 

Na Výšině 32 

Nová Pasířská 62 

Novoveská 20 

Palackého 35 

Pasířská 55 

Plynární 39 

Pobřežní 94 

Podhorská 31 

Polní 133 

Pražská 22 

Průběžná 26 

Rychnovská 24 

Sadová + Tyršovy sady 933 

Saskova a Mánesova 122 

Skelná 34 

Sokolí 27 

Střelecká 23 

Školní 53 

Táboritská 19 

Tovární 39 

U Nisy 24 

Vodní 21 

Za Hrází 23 

                                                                                                                                                 Zdroj: MPJN, 2020 
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Níže uvedená tabulka č. 6 znázorňuje vývoj dalších důležitých oblastí 

činnosti MPJN. Řadu těchto činností ovlivňuje spolupráce mezi MPJN 
a Policií ČR (rozvedeno blíže na jiném místě).   

 
Tabulka č. 6: Přehled vybraných druhů událostí v porovnání let 2017, 2018 a 2019 

VYBRANÁ UDÁLOST 
POČET UDÁLOSTÍ V ROCE: 

2017 2018 2019 

1. 

Asistence na žádost – na žádost orgánů statutárního 

města nebo jiných orgánů státních, např. místní šetření, 

doprovody pracovníků MMJN 

470 534 453 

2. 
TPZOV – (použití technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla) 
0 0 19 

3. 

Výjezd na žádost PČR – spolupráce s Policií ČR při 

zajištění pachatele TČ, zajištění místa TČ, zajištění 

místa DN, regulace dopravy apod. 

84 112 104 

4. 
Zákrok při odchytu zvířat – odchytávání psů, koček 

aj. zvířat 
151 160 133 

5. 
Vrak vozidla-nalezení vraků vozidel před umístěním 

výzvy  
69 38 45 

6. 
Zjištěno kamerovým systémem – poznatky, přestupky 

a TČ zjištěné MKDS 
251 330 390 

7. 
Měření rychlosti – vozidla překračující nejvyšší 

povolenou rychlost  
1 551 970 1447 

8. 
Použití donucovacích prostředků - § 18 odst. 1 zák. č. 

553/1991 Sb. 
18 22 22 

9.  
Osoby v pátrání Policie ČR – osoby hledané (na 

útěku, pohřešované atd.) 
12 14 19 

10. 
Předvedení na Policii ČR – k ověření totožnosti dle 

§ 13 zák. č. 553/1991 Sb. 
96 107 56 

11. 
Zadržený pachatel podezřelý ze spáchání trestného 

činu - § 76, odst. 2 Trestního řádu 
6 9 6 

12. Převoz osoby na protialk. záchytnou stanici 15 9 7 

Zdroj: MPJN, 2020 
 
 

 

2.2. Měření rychlosti motorových vozidel 

 
Podstatnou činností strážníků zařazených do dopravní služby MPJN je 

kontrola dodržování nejvyšší povolené rychlosti projíždějících motorových 
vozidel. V této oblasti MPJN úzce spolupracuje s Dopravním inspektorátem 

Územního odboru Policie ČR Jablonec nad Nisou, a to především na 
vytipování stanovišť nejvhodnějších k tomuto druhu kontrol. Snahou MPJN 
je pomocí tohoto nástroje nikoliv vybrat maximální počet pokut, ale spíše 

pozitivně ovlivnit dopravně-bezpečnostní situaci na rizikových místech (např. 
blízkost školských zařízení, místa bez chodníků, místa časté nehodovosti 

apod.).  
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Tabulka č. 7: Přehled míst s nejvyšší frekvencí měření rychlosti motorových vozidel v roce 2019 

NEJČSATĚJŠÍ MÍSTA MĚŘENÍ V ROCE 2019 

místo měření 
celkový čas 

měření 
průjezdy vozidel vyřešeno na místě oznámeno 

Prosečská 420 min. 798 121 7 

Maršovická 265 min. 721 94 3 

Rychnovská 390 min. 851 149 5 

Pražská 230 min. 799 148 6 

Podhorská 185 min. 715 232 14 

Belgická 260 min. 1218 69 3 

Janovská 160 min. 420 26 5 

Palackého 120 min. 40 20 6 

Mánesova 55 min. 148 13 0 

U Přehrady 180 min. 213 20 0 

Rýnovická 74 min. 186 7 2 

Liberecká 35 min. 136 1 3 

ČS. Armády 64 min. 248 5 1 

Novoveská 35 min. 63 4 0 

Zdroj: MPJN, 2020 
 

 

2.3. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem 
Jablonec nad Nisou a obcí Maršovice 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou uzavřelo dne 28. června 2017 s obcí 
Maršovice veřejnoprávní smlouvu č. 558-2017-MP o zabezpečování úkolů 
v tom smyslu, že MPJN bude v rozsahu 8 hodin měsíčně provádět na území 

obce Maršovice dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních 
komunikacích, především měření rychlosti projíždějících vozidel v souladu 

s ustanovením § 2 odst. d) a § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
S ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky v zimních měsících, kdy 
je samotné měření, resp. tzv. likvidace zjištěných přestupků, nebezpečné, byl 

počet kontrol prováděných na základě smlouvy omezen. Při své činnosti 
MPJN v obci Maršovice odhalila v roce 2019 celkem 334 přestupků.  
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Tabulka č. 8: Přehled výslednosti na základě veřejnoprávní smlouvy 

Zdroj: MPJN, 2020 

 

 

 

 

3. OKRSKÁŘI MPJN 
 

Strážník okrskář napomáhá zvyšovat pocit bezpečí občanů, neboť 

v oblastech, kde okrskáři působí, mají obyvatelé možnost obracet se 
s konkrétními problémy přímo na ně. Okrskář, na rozdíl od strážníka 
vykonávajícího činnosti výjezdu, má o daném území detailnější a ucelenější 

informace a podstatně rozsáhlejší osobní a místní znalost. Okrskář působí 
přímo v přidělené lokalitě, kde jsou rovněž umístěna kontaktní místa, která 
jsou jednou z možností osobního styku strážníka s občanem. Dalšími 

možnostmi je telefonický kontakt nebo kontakt pomocí emailu, protože každý 
okrskář má přidělený vlastní mobilní telefon i vlastní emailovou schránku. 

Okrskáři reagují nejen na ojedinělé či náhodné páchání protiprávní činnosti, 
ale především se věnují dlouhodobějším problémům v lokalitě, často 
i v oblastech, ve kterých nemají přímou kompetenci. Zde pomáhají 

především radou, jak konkrétní problém či životní situaci vyřešit. Informace, 
které občané okrskářům sdělují nebo které okrskáři zjistí samostatně, jsou 
dále využity nejen při plánování hlídkové a obchůzkové činnosti jiných 

strážníků, ale rovněž při plánování nasazení radaru k měření rychlosti 
vozidel nebo jsou po provedené analýze předávány k využití orgánům Policie 

ČR (případně jiným kompetentním orgánům). 
Území statutárního města Jablonec nad Nisou je rozděleno na sedm 

okrsků (viz. tabulka č. 9). V měsíci červnu byla MPJN nucena provést 

měsíc 
doba měření 

(počet hodin) 
zjištěno přestupků částka 

oznámeno 

 SO 

leden - - - - 

únor - - - - 

březen 8 32 25.700, -- Kč - 

duben 4 16 15.400,-- Kč - 

květen 16 92 80.900,-- Kč 2 

červen 6 24 20.200,-- Kč - 

červenec 12 46 36.700,-- Kč - 

srpen 8 32 28.600,-- Kč - 

září 8 35 34.100,-- Kč - 

říjen 8 28 21.800,-- Kč 2 

listopad 8 19 17.000,-- Kč - 

prosinec 5 10 10.400,-- Kč - 

celkem 83 hodin 334 přestupků 290.800,-- Kč   4 
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personální omezení v počtu okrskářů z důvodu zdravotních problémů 

u strážníka v okrsku Mšeno n. N. – Břízky a v měsíci listopadu ze stejných 
důvodů u strážníka okrsku Šumava – Paseky. Z důvodu nízké zatíženosti 

okrsku Proseč n. N. posílil tamní strážník okrsek Centrum, ve kterém tak od 
poloviny roku 2019 pracovali dva strážníci. Okrsek Centrum je dlouhodobě 
hodnocen jako nejzatíženější, což vyplývá i z tabulky č. 10. V současné době 

se intenzivně pracuje na obsazení chybějících funkcí strážník okrskář Mšeno 
n. N. – Břízky a strážník okrskář Šumava – Paseky. V těchto okrscích 
v současné době vypomáhají strážníci okrskáři z jiných okrsků (jedná se o 

přechodný stav – krizové opatření).  
 

Tabulka č. 9: Přehled okrsků, kontaktních míst a úředních hodin kontaktních míst 

OKRSEK KONTAKTNÍ MÍSTO ÚŘEDNÍ HODINY 

okrsek č. 1 Rýnovice - Lukášov ZŠ Rýnovice 15–17 hod. 

okrsek č. 2 Mšeno n. N. - Břízky DPS Mšeno n. N. 15–17 hod. 

okrsek č. 3 Proseč n. N. Bez kontaktního místa  

okrsek č. 4 Žižkův vrch ZŠ Pasířská 15–17 hod. 

okrsek č. 5 Šumava - Paseky ZŠ Na Šumavě 15–17 hod. 

okrsek č. 6 Kokonín - Vrkoslavice KD Kokonín 15–17 hod. 

okrsek č. 7 Centrum MP Hasičská 983/3 Nepřetržitě 
Zdroj: MPJN, 2020 

 
Tabulka č. 10: Výslednost okrskářů, počet odhalených přestupků, návštěv v kontaktním místě, počet 

poznatků a počet směn v roce 2019 

OKRSEK 

POČET PŘESTUPKŮ 
POČET 

NÁVŠTĚV 
Počet 

poznatků 

POČET SMĚN 

(DNŮ) 

§ 4/2 

(OZV) 
§ 5 § 8 § 125c skládky 

V 

okrsku 
Mimo 

okrsek 

Rýnovice 46 1 1 235 5 25 11 61 25 
Mšeno 23 6 1 58 0 6 5 23 6 

Proseč 1 2 1 434 2 

Ukončena 

nájemní 

smlouva 

3 53 56 

Žižkův 

vrch 28 14 9 370 4 29 18 91 29 

Paseky 66 16 5 416 4 21 16 81 15 
Kokonín 0 4 0 374 1 4 2 89 29 
Centrum 8 0 0 1 376 0 0 39 125 0 

Zdroj: MP, 2020 
 

V rámci výkonu služby okrskáři MPJN taktéž realizují projekt Police 

Labelling. K 31.12.2019 je 414 objektů označených nálepkou a evidovaných 
v informačním systému MPJN, což je o 3 více, než bylo evidováno k datu 
31.12.2018. Tato změna je spojená s nepřetržitou aktualizací údajů 

a fluktuací provozoven. 
 



11 

 
 

4. VYUŽITÍ MKDS 
 

Ke dni 31.12.2019 sleduje vybrané lokality Statutárního města Jablonec 

nad Nisou 32 kamerových bodů, na kterých je umístěno celkem 46 kamer. 
Jedná se o 29 otočných kamer, 10 IP stacionárních kamer, 3 kamery 
s lokálním úložištěm a 2 mobilní kamery. 

Přístup do městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) 
mají tato dispečerská pracoviště:  

▪ Oddělení krizového řízení MMJN 
▪ MPJN 
▪ Policie České republiky 

▪ Hasičský záchranný sbor 
▪ Zdravotní záchranná služba  

V roce 2019 byl kamerový systém využit při 390 skutečnostech. 
 
Tabulka č. 11: Využití MKDS v roce 2019 

UDÁLOST 2016 2017 2018 2019 
ROZDÍL 

2018/2019 

Doprava 241 492 727 128 -599 

OZV 17 7 24 4 -20 

Veřejný pořádek 124 69 61 23 -38 

Nakládání s odpady - - 79 15 -64 

TČ 18 17 57 46 -11 

Ostatní 248 127 267 174 -93 

CELKEM 648 712 1 215 390 -825 

Zdroj: MPJN, 2020 
 

 

Tabulka č. 12: Vyžádání záznamů z kamerových zařízení pro důkazní účely v roce 2019 

ORGÁN ZAŘÍZENÍ VYŽÁDANO 

Policie ČR 

MKDS 75 

Osobní kamera 0 

Kamera služební vozidlo 1 

Správní orgán 

MKDS 25 

Osobní kamera 8 

Kamera služební vozidlo 1 
      Zdroj: MPJN, 2020 

 

 

V roce 2019 byl Inspekčním orgánem AGA s.r.o. zpracován audit MKDS 
(Bezpečnostní a technické posouzení MKDS Jablonec nad Nisou), ze kterého 

je patrné, že MKDS pracuje standardně a není nijak ohrožena IT bezpečnost 
zde přenášených citlivých údajů.  
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5. OCHRANA MAJETKU MĚSTA 
 

MPJN elektronicky monitoruje zabezpečení některých objektů v majetku 

statutárního města. Celkem bylo v roce 2019 přijato 31 hlášení o narušení 
bezpečnosti střežených objektů. 
 
Tabulka č. 13: Počet narušení střežených objektů v roce 2019 

OBJEKT 
DRUH 

ZAŘÍZENÍ 
PLANÝ 

POPLACH 
POTVRZENÝ 

POPLACH 
CELKEM 

Magistrát města Jablonec n. N. 

(zabezpečení narušení) 
klávesnice 16 0 16 

Magistrát města Jablonec n. N. 

(požární zabezpečení) 
panel EPS 4 0 4 

Nemocnice Jablonec n. N. 
(zabezpečení narušení) 

pager 5 0 5 

Městská knihovna Jablonec n. N. 
(zabezpečení narušení) 

telefonní 

výzva 
0 0 0 

Kino Radnice  
(požární zabezpečení) 

panel EPS 0 0 0 

Budova MP  
(zabezpečení narušení) 

klávesnice 0 0 0 

Budova MP  
(požární zabezpečení) 

panel EPS 0 0 0 

DDH 
(zabezpečení narušení) 

telefonní 

výzva 
2 0 2 

Garáže MMJN – Uhelná ul. 
(zabezpečení narušení) 

telefonní 

výzva 
4 0 4 

CELKEM 
 

31 0 31 

Zdroj: MPJN, 2020 

 
 

6. SPOLUPRÁCE  
  

6.1. Policie ČR 

 
MPJN svou činnost koordinuje s Policií ČR na součinnostních 

poradách. V průběhu roku 2019 došlo mezi strážníky a policisty k intenzivní 
výměně poznatků stran bezpečnostní situace a zájmových osob. Přímý výkon 
služby obou součástí byl koordinován s cílem zajištění maximální ochrany 

obyvatel.  
Jednou z nejpodstatnějších forem spolupráce je společné zajištění 

největších společenských, kulturních, sportovních a politických událostí (viz. 
tabulka č. 4). I díky společně naplánovaným a následně realizovaným 
bezpečnostním opatřením nedošlo během celého roku 2019 k výraznému 

narušení veřejného pořádku.  
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Neméně důležitou formou spolupráce je společný výkon kontrolní 

činnosti společnými hlídkami MPJN a Oddělení služební kynologie, který byl 
realizován především v Tyršových sadech a OD Central.   

Další formou spolupráce je výměna informací o nápadu protiprávní 
činnosti s cílem zaměření kontrolní činnosti hlídek obou součástí 
do rizikových oblastí v adekvátní dobu.  

Policie ČR dále intenzivně využívala MKDS, a to především jako 
důkazního prostředku v trestním i správním řízení nebo při řízení větších 
bezpečnostních opatření. 

 
 

6.2. HZS LK a ZZS LK 

 
Na velmi dobré úrovni byla i spolupráce s HZS LK a ZZS LK, 

se kterými MPJN úzce spolupracuje v případě dopravních nehod či řešení 

mimořádných událostí (např. únik plynu před budovou kina Radnice). HZS 
LK rovněž pronajímá MPJN prostory pro potřeby taktického výcviku. ZZS LK 
poskytla účinnou pomoc při nákupu automatického externího defibrilátoru, 

a především při zaškolení strážníků MPJN do jeho obsluhy. 

 

6.3. Odbory a oddělení MMJN 

 

Strážníci MPJN a asistenti prevence kriminality se opakovaně podíleli 
na místním šetření pracovníků MMJN z různých oddělení. Úzká spolupráce 
je především s odborem humanitním, sociálních věcí a technickým. Nejužší 

spolupráce je však samozřejmě s odborem správním – oddělením přestupků. 
 

6.4. Další subjekty spolupráce 

 

➢ Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
➢ Azylový dům, 

➢ ČČK, 
➢ MP v rámci Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 

a hlavního města Prahy, 

➢ Útulek Dášenka atd. 
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7. PREVENCE KRIMINALITY 
 

7.1. Preventivní a edukační činnost MPJN 
 

MPJN se v průběhu roku 2019 věnovala činnosti v oblasti prevence 
kriminality dle zpracovaného harmonogramu. Realizovány byly přednášky 
pro mateřské, základní i střední školy a pro seniory: 

  
- „bezpečné chování“ (Panda Fanda) pro mateřské školy,  

- „počítačová kriminalita a kyberšikana“ pro 5. ročníky ZŠ,  
- „činnost MP, tabákový zákon, doprava“ pro 7. ročníky ZŠ 
- „použití donucovacích prostředků“ pro 9. ročníky ZŠ   

- „právní odpovědnost, tabákový zákon, doprava“ pro 1. ročníky SŠ 
- „MPJN + bezpečnost v dopravě“ pro seniory a ZTP 

 

Přednášková činnost, která byla určená studentům středních škol 
a učilišť, byla stejně jako v minulých letech realizovaná ve spolupráci 

s OSPOD MMJN.  
 

 

Tabulka č. 14: Přehled přednášek a besed v ZŠ, SŠ, ZTP a seniorům v roce 2019 

MĚSÍC ŠKOLA TÉMA 
POČET 

BESED 

POČET 

ŽÁKŮ 

Leden střední školy úkoly MP, bl. řízení, právní odp. 6 260 

Únor-duben základní školy kyberšikana, PC kriminalita 20 473 

Únor-duben základní školy úkoly MP, tab. zákon, doprava 18 406 

Únor základní škola donucovací prostředky 2 30 

Únor + říjen Senioři + ZTP doprava 2 100 

Září-Prosinec mateřské školy Panda Fanda - doprava 29 1527 

CELKEM   77 2796 

                                                                                                                                                   Zdroj: MPJN, 2020 

 

 

 

V průběhu roku 2019 se MPJN rovněž podílela na dalších aktivitách, 

prezentačních a preventivních akcích pořádaných MPJN či jinými subjekty. 
Těchto akcí bylo celkem 15 a navštívilo je cca 2047 účastníků. MPJN rovněž 

věnovala část preventivních materiálů jako odměny pro děti na nejrůznějších 
akcích, kterých se MPJN sama neúčastnila.  

 

 



15 

 
 

 
Tabulka č. 15: Přehled ukázek, prezentačních a preventivních akcí MPJN v roce 2019 

MĚSÍC MÍSTO AKCE 
POČET 

OSOB 
duben Katastr města  „Řidiči, jezdi bezpečně“  74 

květen HZS Jablonec „Hlídky ml. zdravotníků“  ČČK 100 

květen ZŠ Rýnovice „Helpík 2019“ 50 

květen Bazén „Dětský den“  200 

květen DDH „Dny s dopravou“ 624 

květen Bazén „Dětský den Tadeáš“ 250 

červen ZŠ Rýnovice „Dětský den“ 150 

červen Tajvan - přehrada „Den otců“ cca 250 

červen Horní náměstí „Den IZS“  cca 1000 

červen ZŠ Kokonín „Rozloučení s rokem“ cca 100 

črv+srp Přehrada Mšeno „Akce KOLO“ 57 

červenec CDS U Balvanu „ZTP přednáška doprava + okrskář“ 30 

srpen MP „Příměstský tábor DELUKO – exkurze“ 20 

Září Katastr města „Reflexy do škol – 1. ročníky.“ 492 

Celkem   cca 2047 

Zdroj: MPJN, 2020 

 

Během roku 2019 prováděl referent oddělení prevence MPJN 
ve spolupráci s oddělením správy veřejné zeleně MMJN umístění fotopastí 

v rámci katastru města a následné stažení dat (probíhá 1x týdně, výsledky 
jsou zpracovávány MMJN). 
 

7.2. Asistent prevence kriminality  

 
Projekt asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je podporován 

v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ČR. Do MPJN jsou 

v současné chvíli zařazeni 2 asistenti, mezi jejichž hlavní úkoly patří: 
 

➢ dohled při zabezpečení veřejného pořádku s využitím místní a osobní 
znalosti, 

➢ upozorňování občanů na dodržování obecně závazných vyhlášek, 
nařízení a zákonů vztahující se k bezpečnosti, 

➢ oslovování osob porušujících základní společenské normy 
a dopouštějících se jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, 

➢ působení na děti a mladistvé v oblasti zjištěných negativních jevů, 
zejména záškoláctví, kouření, konzumace alkoholických nápojů a drog, 

➢ jsou povinni informovat svého mentora MPJN o skutečnostech mající 
vliv na bezpečnostní situaci ve městě. 

 
APK v roce 2019 provedli celkem 65 kontrol před základními školami, 

329 kontrol v prostoru Tyršových sadů, 273 kontrol na autobusovém nádraží 
a 56 kontrol v ulici Saskova. Kontroly byly zaměřeny na dodržování 
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veřejného pořádku a přispěly ke zlepšení pocitu bezpečí v problémových 

lokalitách města. APK upozornili celkem 1062 občanů na porušování zákonů 
a obecně závazných vyhlášek. Konkrétně se jednalo o 345 událostí, kdy 

osoby kouřily na místech, kde je to zakázané, 335 událostí, kdy požívaly 
alkohol na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města, 
332 událostí, při kterých osoba majitele neměla psa připnutého na vodítku, 

34 událostí porušování veřejného pořádku a 16 událostí, kdy řidič vozidla 
parkoval na místech, kde je to zakázáno.  

 

7.3. Dětské dopravní hřiště 

 
MPJN provádí dopravní výchovu pro žáky 3. tříd, ale především pro 

žáky 4. tříd základních škol ze spádových oblastí Libereckého kraje. Výuka 
probíhá dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních 
škol vydaného MD – BESIP na dětském dopravním hřišti statutárního města 

Jablonec nad Nisou (dále jen „DDH“). DDH během roku 2019 navštívilo 
979 dětí ze 3. tříd a 3268 dětí ze 4. tříd základních škol. Po dobu letních 

prázdnin navštívilo DDH 1609 osob v rámci příměstských táborů. 
 

Tabulka č. 16: Počty účastníků na dopravní výchově a akcích DDH v letech 2017-2019 

PARAMETR 
Počet osob 

2017 
Počet osob 

2018 
Počet osob 

2019 

Dopravní výchova – 3. třída 1 314 1 142 979 

Dopravní výchova – 4. třída 3 154 3 246 3 268 

Projektový den – ZŠ 5. května - - 63 

„(Týden bezpečnosti)“ – Dny prevence DDH - - 624 

DDH pro MŠ - 51 35 

Základní kolo ZŠ Kamenná 52 - - 

ZŠ Pivovarská - - - 

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) 222 144 111 

„Motýl“ – dopravní akce - - - 

Příprava DSMC 277 148 80 

Hlídky mladých zdravotníků 74 - - 

Skaut + školní družiny 48 - 30 

Dny s dopravou pro seniory - - - 

Dopravní výchova v rodině - - - 

Besedy, kino Smržovka - - - 

ÚSP Maxov 18 30 30 

Prázdninový provoz vč. táborů 1 457 1 190 1 609 

Celkem 6 616 5 951 6 829 

Zdroj: MPJN, 2020 
 

DDH obdrželo v roce 2019 dotaci za odučené výukové hodiny od Centra 
služeb pro silniční dopravu ve výši 67.500,--Kč. 
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8. KOMUNIKACE S OBČANY  
 

MPJN v roce 2019 rozvíjela všechny možnosti komunikace s veřejností, 

a to buď přímo nebo prostřednictvím oddělení pro komunikaci s veřejností 
MMJN (zveřejněno bylo celkově 163 tiskových zpráv). Za tímto účelem se 

podařilo pokračovat v nastavené spolupráci s ČT 24, RTM a Českým 
rozhlasem, stejně jako s řadou místních periodik (Jablonecký deník, 
Jablonecký měsíčník, MF Dnes atd.). V roce 2019 se MPJN účastnila 

5 tiskových konferencích pořádaných MMJN. Nejčastěji diskutovanými 
tématy byl MKDS, znovuzavedení technických prostředků k zabránění 

odjezdu vozidla, čipování psů, problematika parkování a vývoj bezpečnostní 
situace v průběhu roku. 

Jako jeden z nejdůležitějších prostředků komunikace je vnímána 

možnost přímého oslovení ředitele MPJN, a to buď osobně (v roce 2019 se 
uskutečnilo 13 vyžádaných osobních rozhovorů občanů s ředitelem) nebo 
prostřednictvím emailové korespondence (vyřízeno cca 260 podnětů 

a dotazů). Další formou komunikace s veřejností je pak účast vedení MPJN 
a strážníků okrskářů na pravidelném setkávání vedení města s občany 

a dále navázaná spolupráce s předsedy osadních výborů.  
 
 

 

9. STÍŽNOSTI OBČANŮ 
 

V roce 2019 neevidovalo oddělení interního auditu a stížností 
Magistrátu města Jablonec nad Nisou oprávněnou stížnost na činnost 
či jednání strážníků MPJN. V pravomoci ředitele MPJN byly řešeny tři 

stížnosti na jednání strážníků, které byly řešeny jako částečně odůvodněné. 
 

 
Tabulka č. 17: Počty stížností na MPJN v letech 2014 až 2019 

PARAMETR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkový počet stížností 4 6 5 2 7 3 

Oprávněné stížnosti 0 1 1 0 0 3 

Neoprávněné stížnosti 4 5 4 2 7 0 

Zdroj: MPJN, 2020 
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10. LIDSKÉ ZDROJE 

10.1.  Personalistika 

 
V průběhu roku 2019 ukončili pracovní poměr na vlastní žádost 

3 strážníci a do pracovního poměru nastoupili 4 strážníci.  
 

Nástupy k MPJN v průběhu roku 2019 

1. Švarc Michal, zástupce ředitele, datum nástupu 01.02.2019 

2. Šípek Roman, ředitel, datum nástupu 01.02.2019 

3. Horčička Petr, vedoucí dopravní služby, datum nástupu 01.07.2019 

4. Svačina Tomáš, manager prevence kriminality, datum nástupu 

01.07.2019 

Ochody od MPJN v průběhu roku 2019 

1. Mareš Stanislav, odchod – předčasný důchod k 30.04.2019 

2. Pelikán Jakub, ukončení na vlastní žádost k 30.09.2019 

3. Červeň Jan, odchod – starobní důchod k 30.11.2019 

 

Celkový stav zaměstnanců MPJN k 31.12.2019 byl 49 osob, z toho 45 
strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR a 4 civilní zaměstnanci 
(1 ekonom – logistik, 1 pracovnice DDH a 2 APK). 
 
Graf č. 1: Vývoj personálního stavu MP za roky 2010–2019 (stav k 31. 12. daného roku) 

 
Zdroj: MPJN, 2020 

 
V průběhu roku 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení 

volných pracovních pozic na funkci strážníka MPJN. Do výběrového řízení se 

průběžně přihlásilo 8 strážníků, kdy 4 byli přijati, 3 ukončili výběrové řízení 
bez udání důvodu a u 1 uchazeče se výběrové řízení z důvodu úrazu 
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přesunulo do roku 2020. Rovněž se o zaměstnání zajímalo 6 osob, u kterých 

výběrové řízení nebylo ani zahájeno. U 3 se jednalo o možné zastávání pozice 
operátor MKDS (projekt s účastí Úřadu práce Jablonec nad Nisou). Všichni 

3 uchazeči byli vyhodnoceni jako nezpůsobilí k výkonu této funkce. Další 
3 zájemci byli odmítnuti z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro výkon 
funkce strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb. Pro potřeby náboru bylo 

vytvořeno video odvysílané na Facebooku a v jabloneckých kinech a dále byly 
vytvořeny náborové plakáty, které byly umístěny na vytipovaná místa.     

V průběhu roku 2019 byli 3 strážníci v pracovní neschopnosti delší 

než 1 měsíc, 2 z nich byli v pracovní neschopnosti delší jak 6 měsíců.  
Jak ukazuje tabulka č. 18, je vážným problémem MPJN (stejně jako 

jiných MP v rámci České republiky) věková struktura strážníků, kdy 64 % 
strážníků je starších 41 let. U všech strážníků, ovšem prioritně u starších 50 
let, je průběžně analyzovaná schopnost přímého výkonu služby. 

 

Tabulka č. 18: Věková struktura strážníků – stav k 31.12.2019 

VĚKOVÁ STRUKTURA POČET Podíl v % 

21-30 5 12 

31-40 11 24 

41-50 18 40 

51-60 11 24 

61 a více 0 0 

Celkem 45 100 

Zdroj: MPJN, 2020 
 

Oproti výše uvedenému lze konstatovat, že s úrovní vzdělanosti 
strážníků lze vyslovit spokojenost, protože 6 strážníků má vysokoškolské 
vzdělání a další 3 v současné době vysokou školu studují.  
 

Tabulka č. 19: Nejvyšší dosažené vzdělání strážníků – stav k 31.12.2019 

VZDĚLÁNÍ POČET Podíl v % 
Střední bez maturitní zkoušky (splňuje přechodné 

ustanovení-věk a zkouška) 3 7 

Střední s maturitní zkouškou 36 80 

Vysokoškolské 6 13 

Celkem 45 100 

Zdroj: MP, 2020 
 

Rovněž s rozvrstvením podle délky praxe lze vyslovit spokojenost. 55 % 
strážníků má praxi od 6 do 20 let, což je pro výkonné složky MPJN 

nejvýhodnější. Z důvodu nízkého náboru je třeba vytvořit maximální 
podmínky, díky kterým se podaří stabilizovat personální stav MPJN. Mezi ně 
je třeba zmínit možnosti přidělení „služebního“ bytu, podpora volnočasových 

aktivit, možnost rozšiřování kvalifikace formou účasti na školeních nebo 
formou studia na vysoké škole atd. Všechna tato opatření jsou u MPJN 

realizována.  
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Tabulka č. 20: Délka praxe strážníků – stav k 31.12.2019 

DÉLKA PRAXE POČET Podíl v % 
1-5 let 10 23 

6-10 let 6 13 

11-15 let 14 31 

16-20 let 5 11 

21-25 let 6 13 

26 let a více 4 9 

Celkem 45 100 

    Zdroj: MPJN, 2020 

 

10.2. Profesní vzdělávání strážníků 

10.2.1. Zkoušky odborné způsobilosti 

 

Zkoušky odborné způsobilosti strážníka dle § 4d zákona č. 553/1991 
Sb. absolvovalo před komisí Ministerstva vnitra v roce 2019 úspěšně 13 

strážníků a 3 čekatelé.  Výcvik strážníků byl proveden ve specializovaném 
školicím středisku v Neratovicích. Středisko je držitelem akreditace MŠMT.  

 
10.2.2. Střelecký výcvik 

 

V roce 2019 probíhal střelecký výcvik strážníků, který byl realizován 

v prostorách střelnice SSK LOYD. Střeleckého výcviku se zúčastnilo celkem 

42 strážníků (2 strážníci jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti 

a 1 strážník není držitelem zbrojního průkazu). Střelecký výcvik byl rozložen 

do 22 termínů, při kterých bylo celkem vystříleno 9700 ks střeliva. 

V závěrečné fázi výcviku všichni strážníci úspěšně absolvovali prověrkové 

střelby včetně písemného testu z právní úpravy použití zbraně. 5 strážníků 

MPJN se účastnilo střeleckých soutěží, kde byly dále zkvalitňovány jejich 

specifické dovednosti. Při těchto akcích rovněž dochází k výměně zkušeností 

v oblasti střeleckého výcviku mezi zúčastněnými instruktory.  
  

10.2.3. Výcvik v sebeobraně a taktice zákroku 

 

Dvouhodinový výcvik v sebeobraně a v taktice zákroku provedl v roce 
2019 externí instruktor sebeobrany (příslušník Policie ČR) pro všechny 

strážníky v 7 termínech. Výcvik absolvovalo celkem 43 strážníků. Výcvik se 
uskutečnil v tělocvičně HZS Jablonec nad Nisou. Po závěrečném 

vyhodnocení na konci roku lze konstatovat, že 4 strážníci nedosahují 
požadovaných dovedností a těmto proto bude v průběhu roku 2020 
věnována zvýšená pozornost instruktora. 
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10.2.4. Semináře a odborná školení 

 
Přehled absolvovaných seminářů a odborných školení je uveden níže 

v tabulce č. 21. Snahou vedení bylo vybírat takové semináře, které budou 
mít praktický význam při každodenní činnosti strážníků. Dalším cílem bylo 
zkvalitnění vedení organizace a výměna zkušeností a příkladů dobré praxe 

s řediteli jiných městských policií. Všechny získané informace a zkušenosti 
byly dále předány ostatním strážníkům MPJN formou interních sdělení 
ředitele MPJN.  

 
 
Tabulka č. 21: Přehled seminářů a odborných školení strážníků v roce 2019 

MĚSÍC POŘADATEL TÉMA 
DÉLKA 

ŠKOLENÍ 

POČET 

STR. 

březen 
Standardní interní 

školení MPJN 

Nedostatky v administrativní 

činnosti strážníků 
4 x 1 hod. 42 

duben ČCK JN Poskytování 1. pomoci v praxi 3 x 2 hod. 32 

květen 
MP Hradec 

Králové 

Kolegium ředitelů městských 

policií statutárních měst a hl. m. 

Prahy 

3 dny 1 

září 

VFU Brno Školení na odchyt toulavých zvířat 5 dnů 4 

Školení AED Školení na používání AED 1 x 3 hod 8 

říjen 

MP České 

Budějovice 

Kolegium ředitelů městských 

policií statutárních měst a hl. m. 

Prahy 

2 dny 1 

Dopravní 

konference 

s BESIPEM 

Odborný seminář se zaměřením na 

BESIP 
1 x 4 hod. 1 

Školení AED Školení na používání AED 1 x 3 hod 23 

listopad 
FTT Olomouc Nové funkce IS MP Manager 2 dny 2 

KÚLK GDPR a kamerové systémy 1 x 4 hod.  2 

Zdroj: MPJN, 2020 
 

Ke zkvalitnění činnosti a právního vědomí absolvovali rovněž APK v roce 
2019 s mentorem zkouškou zakončený seminář v Českých Budějicích.  
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11.  HOSPODAŘENÍ MP 
 

MPJN hospodařila v průběhu roku 2019 s rozpočtem pro rok ve výši 

36 471 tis. Kč. Během tohoto období byla dodržována rozpočtová kázeň 
a rozpočet byl čerpán průběžně. Přidělený objem finančních prostředků byl 
čerpán na 94,4 %. 
 
Tabulka č. 22: Přehled čerpání rozpočtu MPJN v roce 2019 

POLOŽKA PLÁN SKUTEČNOST 

Mzdy (včetně odvodů) 32 978 tis. Kč 31 056 tis. Kč 

Provozní náklady 5 671 tis. Kč 5 415 tis. Kč 

Celkem 38 649 tis. Kč 36 471 tis. Kč 
Zdroj: MPJN, 2020 

 

V průběhu roku 2019 provedla MPJN následující větší nákupy materiálu 
a vybavení: 

 

➢ Výstrojní součástky     609 tis. Kč 

➢ Telefony + tablety      227 tis. Kč 

➢ Automatický externí defibrilátor      40 tis. Kč 

➢ Alkoholtester        40 tis. Kč 

➢ Tréninkové FX zbraně         53 tis. Kč 

➢ Soupravy k vysílačkám             26 tis. Kč 

➢ Kancelářské vybavení (nábytek)    103 tis. Kč  

➢ Čtečka veterinárních čipů         10 tis. Kč 

➢ Server MKDS         178 tis. Kč 

➢ Kamerový bod Úřad práce         53 tis. Kč 

➢ 2ks elektrokol       120 tis. Kč 

➢ Služební vozidlo – vč. přestavby radaru  691 tis. Kč 

 

 

 

 

12.  MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

 

12.1. Služební vozidla 
 

K 31.12.2019 disponuje MPJN 6 služebními vozidly.  
a) Služební vozidla ve výkonu služby (vozidlo označeno jednotnými prvky 

MP, vybaveno GPS, radiostanicemi a světelnou rampou) 

b) Služební vozidla – referentská (bez označení) 
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Tabulka č. 23: Přehled služebních vozidel s jednotícími prvky a nájezdu v roce 2019 

VOZIDLO 
ROK 

VÝROBY 
RZ 

STAV TACHOMETRU 
(k 31. 12. 2019) 

Škoda Octavia (radar) 2019 5L93950 6 716 

Suzuki Vitara 2017 5L4 4955 112 477 

Škoda Yetti 2016 5L4 1130 121 379 

Suzuki Cross 2015 5L1 4944 163 581 
Zdroj: MPJN, 2020 

 
Tabulka č. 24: Přehled služebních (referentských) vozidel a nájezdu v roce 2019 

Zdroj: MPJN, 2020 

 

12.2. Informační technologie a informační systémy 
 

MPJN disponuje 50 služebními smartphony a 7 tablety s datovým 
mobilním připojením, které slouží k práci s IS MP Manager přímo v terénu. 

V IS MP Manageru je vedena evidence výkonu služby (svodky, události, 
přestupky). Pomocí uvedeného systému je mimo jiné monitorován pohyb 
každého strážníka pomocí GPS modulu v mobilním telefonu a tabletu, což 

slouží ke zvýšení efektivity využívání lidských zdrojů, jejich bezpečnosti 
a kontrole výkonu služby, ale také k dodatečnému vytváření tzv. „map 

kriminality“. Systém také online porovnává údaje s veřejně 
přístupnými pátracími databázemi Policie ČR (osoby a vozidla v pátrání). 

Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) prošel ve 2. pololetí roku 

2019 upgradem řídící platformy na Genetec Security Center ve verzi 5.8. 
Zároveň byly také přidány analytické funkce, z nichž některé dočasně pracují 
ve zkušebním provozu. MPJN byl v průběhu roku 2019 předán MKDS do 

celkové správy, kdy je prováděn pravidelný dohled nad jeho stavem 
a fungováním. MPJN má uzavřenu smlouvu o mimozáručním a pozáručním 

servisu systému MKDS pro jeho udržení v optimálním a funkčním stavu 
v dalších letech.  

MPJN má přístup do systému SVI (Systém včasné intervence), který se 

zabývá intervencí příslušných orgánů v oblasti problematiky závadové 
či ohrožené mládeže.  

Strážníci k výkonu dopravní a hlídkové služby využívají 10 digitálních 

osobních minikamer, které slouží k záznamu provedení služebního zákroku 
a jako důkazní prostředek pro správní orgány či orgány činné v trestním 

řízení. Zároveň mají výrazný protikorupční efekt. 
MPJN také disponuje radarovým měřičem rychlosti model RAMER 

10C, který je zabudován ve služebním vozidle. Tento radar je doplněn 

VOZIDLO 
ROK 

VÝROBY 
RZ 

STAV TACHOMETRU 
(k 31. 12. 2019) 

Škoda Octavia Sedan 2012 4L4 6556 195 689 

Peugeot (dodávka) 2018 5L7 1414 7 862 
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ručním mobilním radarem nové generace TruCam II, který je používán 

v místech, kde je užití vozidlového radaru obtížné nebo neúčelné. 
Pro evidenci docházky používáme docházkový systém ANET Time a pro 

plánování směn ANET Plan. 
 

12.3. Provoz radiové sítě MPJN 
 

MPJN disponuje 17 ks digitálních radiostanic, a to 12 ks ručních 
radiostanic pěší hlídkové služby, 4 ks vozidlových radiostanic motohlídek 
a 1 ks základnové radiostanice operačního střediska MPJN. Tento počet 

radiostanic je pro fungování MPJN za současného personálního stavu zcela 
dostačující.  
 

 
 

13. ZÁSADNÍ ÚKOLY PRO ROK 2020 
 
a) Nábor nových strážníků  

b) Personální obsazení chybějících funkcí strážník okrskář Mšeno n. N. – 
Břízky a strážník okrskář Šumava – Paseky, příp. personální posílení 

strážníka okrskáře Centrum 
c) Zkvalitnění práce strážníka okrskáře se zaměřením na každodenní činnost 
v okrsku 

d) Zajištění odtahové služby pro potřeby MPJN 
e) Udržet míru spolupráce se složkami IZS a odbory MMJN 

f) Realizovat projekty prevence kriminality 
 

 
14. ZÁVĚR 

 
V roce 2019 MPJN úspěšně zabezpečila celou řadu akcí, při kterých 

díky tomu nedošlo k narušení veřejného pořádku. Podílela se na mnoha 

akcích v součinnosti se složkami IZS, především s Policií ČR, a rovněž se 
podařilo obnovit úzkou spolupráci mezi MPJN a odbory MMJN. V mnoha 
oblastech přímého výkonu služby se zvýšila výslednost a rovněž se daří 

zavádět nové metody práce strážníků (např. zvýšená frekvence pěších hlídek 
a cyklohlídek). Je třeba vyzdvihnout i zakoupení některých služebních 

pomůcek a nástrojů, díky kterým se zlepšil výkon služby strážníků, jde 
především o kvalitní uniformy, vozidlo vybavené radarem nebo o AED.  

Nejzásadnějším problémem je stále personální podstav MPJN, což 

se nejvíce odrazilo v oslabení pozic strážníků okrskářů. Náborová kampaň 
probíhá kontinuálně i za pomocí nových forem (např. náborový klip v kinech, 
plakáty nebo klip na Facebooku atd.). Dalším problémem je stárnutí 

stávajícího personálu MPJN.  
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Pozitivně je třeba hodnotit preventivní práci MPJN stejně jako vyšší 

využití asistentů prevence kriminality. Velkým úspěchem bylo získání MKDS 
do výlučné správy MPJN a provedení auditu MKDS.  

Je možné konstatovat, že činnosti MPJN, které byly zaměřeny 
především na veřejný pořádek a prevenci sociálně patologických jevů, vedly 
ve spolupráci s ostatním složkami IZS a orgány či organizacemi města 

ke zlepšení bezpečnostní situace na teritoriu Statutárního města Jablonce 
nad Nisou.  
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Přehled použitých zkratek: 
BESIP bezpečnost silničního provozu 

BP  bloková pokuta 
ČČK  Český červený kříž 

ČD  České dráhy 
ČR  Česká republika 
DDH  dětské dopravní hřiště 

DI  dopravní inspektorát 
GPS  globální poziční systém 
HZS  Hasičský záchranný sbor 

IS  Informační systém 
IZS  Integrovaný záchranný systém 

LK  Liberecký kraj 
MD  Ministerstvo dopravy 
MMJN Magistrát města Jablonec nad Nisou 

MKDS městský kamerový dohlížecí systém 
MPJN  Městská policie Jablonec nad Nisou 
MŠ  mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NO  nařízení obce 

OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí 
OZV  obecně závazná vyhláška 
PC  osobní počítač 

PČR  Policie České republiky 
PDA  osobní digitální pomocník 

PHM  pohonné hmoty 
RZ  registrační značka 
SŠ  střední škola 

SVI  Systém včasné intervence 
TČ  trestný čin, trestná činnost 
TPZOV technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla 

TŘ  Trestní řád 
VP  veřejný pořádek 

VPP  veřejně prospěšné práce 
ZM  zastupitelstvo města 
ZŠ  základní škola 

ZTP  zdravotně postižené osoby 
ZZS  Zdravotní záchranná služba 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ  ANALÝZA 
 

k Programu prevence kriminality 

Jablonce nad Nisou na rok 2020 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Zpracoval Bc. Tomáš Svačina, DiS, manažer prevence kriminality, s využitím 
podkladových materiálů Policie ČR, Městské policie Jablonec nad Nisou, 

Úřadu práce ČR a odboru správního a odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Jablonce nad Nisou.  
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1.  Analýza protiprávních činů 
 
1.1. Úvod 

V analýze protiprávních činů jsou sledovány trestné činy ve struktuře, která 
odpovídá metodice tvorby víceletých bezpečnostních analýz. 
 

1.2. Statistické výstupy kriminality na území statutárního města 
Jablonce nad Nisou a vybrané druhy trestné činnosti (zdroj Krajské 
ředitelství policie LK-Územní odbor Jablonec nad Nisou) 

 

Rok 
Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

počet index Počet index počet index počet index 

2018 1288 289,99 95 21,38 11 2,47 508 114,37 

2019 868 195,79 73 16,46 14 3,15 372 83,91 

 
 

     Vybrané druhy trestných činů 
Rok 2018 2019 

loupeže 5 12 

úmyslné ublížení na 

zdraví 

38 21 

násilné tr.č. celkem 95 73 

krádeže vloupání do 
obchodů 

9 9 

krádeže vloup. do výkl. 
skříní 

2 0 

krádeže vloupání do 

bytů 

13 25 

krádeže vloupáním 

celkem 

140 95 

krádeže mot. voz. 

dvoust. 

34 19 

krádeže z automobilů 75 37 

krádeže kapesní 38 44 

krádeže prosté celkem 315 215 

poškozování cizí věci 151 94 

výtržnictví 30 24 

sprejerství 7 11 

šíření toxikomanie 14 18 

Mravnostní trestné 

činy 

11 14 
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Struktura pachatelů (bez rozlišení druhu trestných činů) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.3. Analýza nápadu trestných činů 

Z výše uváděných údajů lze konstatovat, že na území města Jablonec n. N.  
došlo v roce 2019 k nárůstu počtu evidovaných „pouličních“ loupeží. K těmto 

loupežím dochází zejména v lokalitách - Tyršův park, autobusové nádraží, 
lesopark Žižkův vrch a bytový komplex Horní Proseč. 

Nejvíce dochází k nápadu trestné činnosti v pátek a sobotu v nočních a 
brzkých ranních hodinách, to souvisí se zvýšeným pohybem kriminálně 
závadových osob v centru města, zejména ul. Jungmanova, okolí Eurocentra, 

okolí podniku Chronos v Jabloneckých Pasekách a okolí diskotéky Střelnice 
u fotbalového stadionu.  
Z uvedených údajů rovněž vyplývá, že celkový nápad trestných činů měl ve 

sledovaném období let 2018 a 2019 opět klesající tendenci. Na ní se 
rozhodující měrou podílí nápad trestné činnosti násilné, kde byl 

zaznamenán pokles z 95 na 73 případů, což je o 31%. Majetková trestná 
činnost klesla o 45 případů, což odpovídá poklesu o 32% a mravnostní 
vzrostla z 11 na 14 trestných činů (nárůst 27%). Celkový pokles počtu 

trestných činů odpovídá obecnému trendu v celé České republice. 
Stálým problémem zůstává linie TOXI. K významným faktorům v dané 

oblasti lze cela jistě zařadit i skutečnost, že se Územní odbor Jablonec 
nachází v těsném sousedství se SRN a PLR, což dává pachatelům této trestné 
činnosti mnohem větší možnosti k odbytu vyrobených psychotropních a 

jiných návykových látek.  
Struktura nápadu trestné činnosti se ani v roce 2019 nijak zvlášť nezměnila.  

Mezi pachateli trestných činů v Jablonci nad Nisou přetrvávají dvě rizikové 

skupiny, a to pachatelé ve věku 15-17 let (mladiství) a recidivující pachatelé.  

Co se týče bližšího rozlišení obětí trestných činů, tak tyto ukazatele nelze 

klasickými dotazy v dostupných statistikách pro území města Jablonec nad 

Nisou dohledat. Obecně lze však i nadále konstatovat, že zvlášť sledovány 

jsou skupiny dětí, žen a seniorů. Z těchto skupin se jeví jako nejohroženější 

skupina co do vývojových trendů právě senioři. Je třeba zmínit další dvě 

skupiny obyvatel, které považujeme za vysoce ohrožené, a to osoby s různým 

postižením (fyzické či mentální) a příslušníky různých národnostních, 

etnických či náboženských menšin. Útoky na tyto skupiny jsou však v 

Věková skladba 2018 2019 

0 – 14 let 10 12 

15-17 let 6 7 

18 a více let 505 494 

recidivisté 235 207 
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Jablonci n/N spíše nahodilé a sporadické, ale je třeba je i nadále sledovat s 

nejvyšší pozorností pro jejich celospolečenský dopad. 

 

1.4. Kriminálně rizikové lokality 

Na základě analýzy nápadu trestné činnosti a rovněž tak analýzou zde 
přítomných kriminogenních faktorů především situačního charakteru byly 

jako rizikové stanoveny následující lokality v Jablonci nad Nisou: 
a) Centrum města – lokalita s největším nápadem pouliční kriminality jak 

majetkového, tak násilného charakteru; je zde největší koncentrace 

veřejných budov, kulturních a společenských zařízení, větší část objektů 

ohrožených sociálním vyloučením 

b) Sídliště Mšeno včetně Jablonecké přehrady a městské části Břízky – 

lokalita s druhým největším nápadem kriminality; je zde rovněž největší 

hustota obyvatel a na ni navazující objekty služeb; v neposlední řadě se 

jedná o lokalitu, která je vysoce využívána k rekreačním, sportovním, 

kulturním, společenským i ryze odpočinkovým účelům obyvatelstva 

c) Žižkův Vrch – oblast se třetím největším nápadem kriminality; hustě 

osídlená část města s několika největšími školskými zařízeními, 

obchodními komplexy a páteřními dopravními tahy (směr Praha a Liberec)    

d) Vrkoslavice – lokalita s nižším nápadem kriminality, v jejíž nejtěsnější 

blízkosti se ale nachází několik ulic s objekty ohroženými sociálním 

vyloučením; kde však vysoce rizikovým faktorem je pak sportovní areál 

Střelnice, na kterém se pořádá řada mezinárodních i domácích 

sportovních akcí včetně nejvyšší fotbalové ligy a mistrovství Evropy v 

atletice 

e) Šumava a Jablonecké Paseky – oblast s vyšším nápadem kriminality, 

větší hustotou obyvatel a umístěním několika důležitých výrobních 

objektů; touto lokalitou rovněž prochází páteřní silniční komunikace 

směrem na Tanvald a Harrachov 

f) Rýnovice – lokalita s nižším nápadem kriminality, kde se zde ale 

nacházejí největší výrobní a obchodní objekty ve městě, z čehož vyplývá i 

zvýšená koncentrace osob cizí státní příslušnosti (ubytování a 

zaměstnávání); i touto lokalitou prochází druhá páteřní silniční 

komunikace směrem na Liberec, je zde také dislokována Věznice 

s ostrahou pro muže s vysokým a středním zabezpečením, včetně umístění 

doživotně odsouzených 
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1.5. Analýza přestupkové činnosti 

(zdroj odbor správní Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Městská policie 
Jablonec nad Nisou, Policie ČR – územní odbor Jablonec nad Nisou)  
 

Přestupková činnosti v letech 2018 – 2019 na území Jablonce nad 
Nisou 

 počet 
obyvatel 

přestupky – abs. 
počet 

index na 10 tis. obyv.  

 
druh 

 

 
2019 

změna 
proti 

r. 
2018 

 
2019 

 
2018 

 
změna 
18-19 

 
2019 

 
2018 

změna 
18-19 
index 

změna 
18-19 

(%) 

Celkem 44331 -83 
 

3471 2977 494 782,97 670,28 112,69 16,59 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

44331 -83 
 

533 453 80 120,23 101,99 18,24 17,66 

Proti 
občanskému 

soužití 

44331 -83 
 

831 764 67 187,74 172,01 15,73 8,76 

Proti 
majetku 

44331 -83 
 

1157 1371 -214 260,99 308,68 -47,69 -15,61 

Na úseku 
ochrany 

před alk. a 
jinými 

toxikomanie
mi 

44331 -83 
 

346 189 157 78,04 42,55 35,49 83,06 

Proti OZV 
v oblasti 

bezpečnosti 
a veřejného 

pořádku 

44331 -83 
 

604 200 404 136,24 45,03 91,21 302 

 

 

1.6. Rozbor přestupkové činnosti podle lokalit 

Z poskytnuté statistiky přestupků podle ulic za rok 2019 je zřejmé, že 
k nejčastějším zákrokům proti narušování veřejného pořádku docházelo v 

průběhu roku 2019 na autobusovém nádraží, v ulici Na Vršku, v Tyršově 
parku, v ulici Pražské, Liberecké, Komenského, Jehlářské, Palackého, 
Podhorské, Želivského, Jateční, Na Úbočí a U Kostela.  

Provedenou analýzou nápadu přestupkové činnosti bylo zjištěno, že nejvíce 
dochází k řešení narušení veřejného pořádku v místech s vysokou 

koncentrací osob, před vybranými velkoplošnými prodejnami a na 
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specifických sídlištích. Zde je možné uvést ulici Na Vršku, Tyršovy sady, 

autobusové nádraží, ulici Na Úbočí, okolí prodejny Kaufland v ulici 
U Kostela. 

Dále bylo analýzou přestupků proti majetku zjištěno, že nejvíce k páchání 
těchto přestupků dochází prostorách velkoplošných prodejen a městská 
policie a Policie ČR je řeší zpravidla na základě telefonického oznámení 

personálu konkrétní prodejny. Nejčastější výskyt je zaznamenán v ulicích Na 
Vršku – prodejna Albert, Jehlářská – prodejna Billa, Generála Mrázka – OD 
Central, Želivského – OC Rýnovka, U Přehrady – Tesco, Palackého – prodejna 

Penny market. Geografická lokace uvedených přestupků je jednoznačně 
determinována výskytem uvedených velkoplošných prodejen. 

 
 
1.7. Obecná bezpečnostní rizika 

V minulém období proběhlo v rámci města množství dopravně 
bezpečnostních akcí a bezpečnostních opatření, do kterých jsou zahrnuty 

kulturní akce většího rozsahu (festivaly, koncerty a slavnosti). Mezi největší 
kulturní akce lze zahrnout hudební festival JBC FEST a Slavnosti piva. Dále 
sem patří každoroční velikonoční, letní, podzimní a vánoční slavnosti. Z 

největších sportovních akcí, které se konaly na území města v roce 2019 lze 
jmenovat tradiční závod světové série ve fourcrossu JBC 4X Revelations a 
závod horských kol ABB cup, mezinárodní i domácí sportovní akce v Městské 

sportovní hale, exhibice české reprezentace v biatlonu a v neposlední řadě je 
třeba zmínit i zajištění veřejného pořádku při domácích zápasech fotbalové 

ligy mužstva FK Jablonec. 
 
 
 

1.8. Závěry z analýzy protiprávních činů 

Meziroční vývoj nápadu trestné činnosti vykazuje optimistické snižování.  
Naproti tomu dochází k nárůstu nápadu přestupkové činnosti. Je nutno 

konstatovat, že index kriminality trestných činů ve výši kolem 195,79 na 
10.000 obyvatel a přestupků v hodnotách 260,99 na 10.000 obyvatel u 

majetku a 187,74 na 10.000 obyvatel u občanského soužití je poměrně dost 
vysoký a je i nadále nutno věnovat více pozornosti oblasti prevence. 
Nárůst v oblasti přestupků je důvodem pro další realizaci preventivních 

programů, a to jak z oblasti situační (další rozšíření MKDS) tak sociální 
prevence (pokračování v projektu Asistent prevence kriminality). Cílem 
těchto programů je docílit snížení zejména nápadu přestupkové činnosti.  
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Na základě výsledků analýzy a v návaznosti na strategický dokument Plán 

prevence kriminality statutárního města Jablonce nad Nisou na léta 2017 – 
2021 byly vytyčeny následující směry: 

a) Omezování příležitostí k páchání trestné činnosti 

Zaměření na pouliční kriminalitu 
Tipování rizikových lokalit a zaměření na specifické cílové skupiny 
v kriminálně rizikových lokalitách – skupiny ohrožené sociálním 

vyloučení a skupina seniorů 
Zaměření hlídkové a obchůzkové služby Policie ČR a MP 
Zaměření činnosti asistentů prevence kriminality 

Projekt „okrskář“ - sledování a hodnocení efektivity – MP a Policie ČR  
Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny (kluby 

seniorů, Akademie seniorů apod.) 
Technická opatření k omezení příležitostí k páchání trestné činnosti 
v rizikových lokalitách (osvětlení rizikových míst, upgrade kamerového 

dohledového systému …) 
b) Včasná intervence a návazné programy 

Besedy ke zvýšení právního vědomí veřejnosti 

Zvyšování právního vědomí dětí (přednášky, semináře) 
Besedy a další práce s dětmi z prostředí ohroženého sociálním 
vyloučením  

c) Řízení, součinnost, stabilita 

Průběžná analytická činnost a součinnost Policie ČR s MP a magistrátem, 
součinnost při hodnocení efektivity přijímaných opatření – koordinační 
dohoda. 

Finanční podpora města – prostředky vyčleněné z rozpočtu města 
Jednání Komise prevence kriminality a Pracovní skupiny Komise 

prevence kriminality – hodnocení efektivity opatření, reakce na 
skutečnou situaci, operativa, součinnost se subjekty 
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2. Sociálně demografická analýza 

2.1. Vývoj nezaměstnanosti v ORP Jablonec nad Nisou v letech 2018, 

2019 

(Zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou. PNO – počet nezaměstnaných osob, tj. 
poměr počtu dosažitelných uchazečů o práci k obyvatelstvu ve věkové skupině 
15 – 64 let.) 
 

Rok Počet 

obyvatel 

Počet 

uchazečů 

PNO Počet uchazečů 

na jedno volné 
místo 

2018 44 414 1093 3,1% 1,15 

2019 35 524 ⁎ 1001 2,6% 0,97 

 
*ČSÚ zatím nevydal údaje k 31.12.2019, na Portále MPSV jsou dostupné 
pouze údaje z GŘ ÚP ČR o obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let 

 

2.2. Počet vyplacených sociálních dávek 

(zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou, vzhledem k možnostem systému jsou 
dávky hmotné nouze za územní obvod ORP Jablonec nad Nisou, čísla dávek 
státní sociální podpory jsou za celý bývalý okres Jablonec nad Nisou) 
 

 
 
 

 

 

2.3. Sociálně vyloučené lokality 

Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti, páchání přestupků 
a posouzení dalších aspektů jako je například ohrožení sociálním vyloučením 

vyhodnotila Pracovní skupina Komise prevence kriminality lokality, v nichž 
k těmto nežádoucím jevům nejvíce dochází a které jsou intenzivně sledovány 

jako místa hrozby sociálního vyloučení. 
Pracovní skupina Komise prevence kriminality trvale sleduje vývoj ve 
vytipovaných lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, aktualizuje jejich 

přehled, případně je doplňuje o nově vzniklé nebo ze seznamu odstraňuje ty, 
u kterých vyhodnotila, že negativní projevy v nich už zanikly, navrhuje 
a v rámci pracovních kompetencí jednotlivých členů Pracovní skupiny také 

realizuje vhodná opatření. Za dobu práce Pracovní skupiny bylo vytipováno 
celkem 28 takových lokalit. Na konci roku 2019 zůstalo ve sledování 5 lokalit 

 2018 2019 

Dávky hmotné nouze 12896 9701 

Dávky státní sociální 
podpory 

79422 61479 

Celkem 92318 71180 
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s různou intenzitou problémů. V těchto lokalitách bydlí převážně obyvatelé 

nájemních bytů s nevhodnými hygienickými i společenskými návyky. 
Dochází zde k častým sporům o přiměřenost užívání společných prostor, 

způsobu využití veřejných prostranství nebo o hromadění komunálního 
odpadu v legálně i nelegálně užívaných prostorách. Rozsah lokalit se často 
zužuje na území jednoho nebo několika domů s nájemními byty 

nedostatečné kvality, na oblast jednoho parku nebo shromaždiště 
nepřizpůsobivých osob (mostní konstrukce, nestřežené chodby obchodního 
centra apod.). 

V řešení rizikových lokalit, zejména sociálně vyloučených lokalit, je nutné i 
nadále uplatňovat komplexní přístup k řešení založený na spolupráci 

odpovědných subjektů v rámci Pracovní skupiny Komise prevence 
kriminality.  
 

 
2.4. Závěry ze sociálně demografické analýzy  

Sociálně demografická analýza ukazuje, že hospodářství prožívá 
konjunkturu, zvyšuje se nabídka pracovních míst a nezaměstnanost se 
snížila na velmi nízkou úroveň. To přispívá i ke snížení nápadu trestné 

činnosti. Poklesl počet vyplacených dávek hmotné nouze i dávek státní 
sociální podpory. 
Pokud jde o nebezpečí vzniku sociálně vyloučených lokalit, lze konstatovat, 

že práce Pracovní skupiny Komise prevence kriminality velice účinně 
směřuje k odhalování tohoto nebezpečí již v zárodku a díky tomu se daří 

zabránit hromadění sociálních problémů v jednom místě a tím vytvoření 
vyloučené lokality.  
V souladu s výkonem sociální práce je na území města prováděn pravidelný 

monitoring občanů v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se 
o soukromé objekty s vysokou koncentrací sociálně slabých, početných 

romských rodin s dětmi, s nízkou vzdělanostní úrovní, vysokou zadlužeností, 
omezeným přístupem na trh s byty i na trh práce. 
V současné době je na území města evidováno 8 sociálně vyloučených 

lokalit, ve kterých žije cca 610 občanů. Jedná se o 20 bytových domů 
v soukromém vlastnictví a dále o 3 objekty komerčních ubytoven. 
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3. Institucionální analýza 

Prevencí kriminality se zabývají subjekty, které lze orientačně rozdělit do 

následujících skupin: 
 

Policie ČR 
Městská policie 
Odbory magistrátu města a navázané subjekty 

Organizace zřizované Libereckým krajem 
Zařízení ministerstva spravedlnosti 
Ostatní neziskový sektor 

 
 

3.1. Policie ČR  

Na teritoriu města Jablonec nad Nisou působí tři obvodní oddělení Policie ČR 
– Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou – Mšeno a Rychnov u Jablonce 

nad Nisou. Policisté z těchto oddělení v rámci výkonu služby vykonávají 
preventivní činnost, a to i ve spolupráci s Oddělením tisku a prevence 
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.  

 
Tato preventivní činnost je zaměřena na všechny věkové skupiny obyvatel: 

 
a) Besedy pro mateřské školy na téma „Bezpečné chování“ (zaměřeno na 

BESIP a kontakt s cizími lidmi) 

b) Besedy pro 1. stupeň základních škol na téma: „Bezpečné chování 
chodců a cyklistů v silničním provozu“, „Kontakt s cizími lidmi“, 

„Šikana“ 
c) Besedy pro 2. stupeň základních škol a střední školy na téma: 

„Šikana“, „Trestní odpovědnost mladistvých“, „Bezpečnost cyklistů 

v silničním provozu“, „Kyberšikana“ 
d) Besedy pro seniory na téma „Bezpečí doma i na ulici“ 
e) Prezentace policejních činností formou exkurzí na obvodních 

odděleních a pracovišti kriminalistických techniků. Dále 
prezentace na veřejných akcích a prezentačních dnech IZS. 

f) Preventivní činnost v oblasti kapesních krádeží, vloupání do vozidel 
a bezpečnosti silničního provozu – preventivní akce typu 
„Obezřetnost se vyplatí!“, „Auto není trezor!“, „Řídím, piju nealko pivo“ 

– akce s distribucí preventivních tiskovin a předmětů. 
 

V roce 2019 Policie ČR v rámci primární prevence realizovala na teritoriu 
města Jablonec nad Nisou řadu besed v základních školách na témata: 
Bezpečnost v silničním provozu, Kontakt s cizími lidmi, Šikana a související 

trestné činy, Trestní odpovědnost. Na středních školách se uskutečnily 
besedy na téma „Bezpečnost cyklistů v silničním provozu“, „Trestní 
odpovědnost“ a „Kyberšikana“. Pro seniory v pečovatelském domě a v domově 
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důchodců byly uskutečněny besedy na téma „Bezpečí seniorů doma i na 

ulici“. Dále policisté z Obvodního oddělení Jablonec nad Nisou uspořádali 
několik exkurzí pro kolektivy dětí ze základních škol a exkurze také 

probíhaly na pracovišti kriminalistických techniků. V tomto roce se na 
teritoriu města uskutečnila ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže dopravně preventivní akce zaměřená na poskytování první 

pomoci řidiči motorových vozidel. Byly zde také realizovány dopravně 
preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“ – zaměřené na požívání alkoholu 
řidiči motorových vozidel, dále akce „Vidíme se“ zaměřené na viditelnost 

chodců a cyklistů v silničním provozu. Policisté také v průběhu obou roků 
zajištovali preventivní aktivity na akcích, které sami nepořádali – například 

zdravotnická soutěž Helpík, Den IZS. 
 
3.2. Městská Policie 

Městská policie Jablonec nad Nisou se při plnění svých úkolů podílí i na 
prevenci kriminality ve městě. Preventivní činnost v roce 2019 byla 

prováděna formou přednášek a besed pro ohrožené skupiny obyvatelstva. 
- Přednášková činnost pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně 

postižených se zaměřením na oblast ochrany před okradením, riziku 

přepadení či podvodnému jednání a zabezpečení majetku. Přednášky 
jsou vedeny formou interaktivní prezentace. V této oblasti je úzká 
spolupráce s magistrátem města, ČČK, Kluby důchodců apod.  

- Přednášková činnost pro děti v mateřských školách se zaměřením na 
bezpečné chování předškoláků, a to nejen doma, ale i v cizím prostředí 

na ulici. Po interaktivní prezentaci se formou hry navozuje především 
důvěra žáků ve strážníky. 

- Přednášková činnost ke zvyšování právního vědomí pro žáky 5. tříd 

základních škol. Cílem je seznámení žáků s rizikem plynoucí 
z počítačové kriminality a kyberšikany. 

- Přednášková činnost ke zvyšování právního vědomí pro žáky 7. tříd 
základních škol a základních škol praktických. Cílem je seznámení 
s činností městské policie a zaměření se na problematiku tabáku a 

alkoholu a bezpečné chování v dopravě - chodci a cyklisté. 
- Další skupinou, kde byly prováděny přednášky ve spolupráci s 

OSPOD, byly střední školy. Hlavním tématem byly pravomoci a 

povinnosti městské policie, výklad pojmu přestupek a trestný čin a 
aspekty odpovědnosti za protiprávní jednání. 

- Od roku 2015 Městská policie Jablonec nad Nisou spravuje Dětské 
dopravní hřiště. Probíhá zde každodenní výuka dětí třetích a čtvrtých 
ročníků základních škol. Dále pak zde jsou pořádány preventivně 

informační akce (Soutěž mladých cyklistů, Dny s dopravou na DDH 
apod.) 

K ostatní činnosti strážníků patří každoroční účast na akcích s podporou či 

organizací města s ukázkou a nabídkou preventivních a bezpečnostních 
materiálů. Jedná se např. o akce Den IZS, Den otců, Den rodiny, Den 
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zdravotně postižených, Dětské dny, Helpíkův pohár, Hlídky mladých 

zdravotníků, akce „KOLO“, akce „Řidiči, jezdi bezpečně“. 

Asistent prevence kriminality  

Od roku 2015 je realizován projekt městského programu prevence 
kriminality - asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), který je 
spolufinancován z dotačních prostředků MV. Po celou dobu existence 

projektu byly monitorovány dvěma APK sociálně vyloučené lokality a lokality, 
kde se ve větší míře pohybují osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednalo 
se zejména o ulici Dlouhou, Horskou, Revoluční, Rýnovickou, Libereckou, Na 

Vršku, Podzimní, Pod skalkou, Dolní náměstí a Mírové náměstí, autobusové 
a vlakové nádraží, zastávky tramvaje, dále ubytovny a domy v ulici 

Novoveské, Podhorské, Janovské, Palackého, Lesní, Pionýrů, Saskově, 
Růžové, Raisově, Mlýnské a parky (Rehavital, Máchova, Tyršův, 5. května, 
Horská, Pod Baštou a Žižkův Vrch). V současné době jsou APK jediným 

zprostředkovatelem při jednání mezi pracovníky Magistrátu statutárního 
města Jablonec nad Nisou a romskou komunitou v Jablonci nad Nisou.  

 

3.3. Odbory magistrátu města a navázané subjekty 

Humanitní odbor 

Statutární město Jablonec nad Nisou má v rámci humanitního odboru 
zřízeno Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v jehož rámci působí 
sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež. V odůvodněných případech 

zprostředkuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí spolupráci klientů a 
odborníků (psycholog, etoped, rodinný terapeut apod.). 
Jednou ze základních činností je poradenská činnost v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí, ale i v celém systému sociálního zabezpečení.     
Důraz je kladen především na prevenci předcházení negativních jevů, které 

se v péči o děti vyskytují.  
Práce s rodinou a dětmi se týká zejména výkonu sociálně právní ochrany dětí 

a práce s rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kapacita služeb je 
postupně zvyšována na základě zvyšující se poptávky a potřebnosti OSPOD. 
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného 

prostředí poskytují 2 organizace: Compitum, z.s. a Diakonie ČCE – středisko 
v Jablonci nad Nisou, která současně poskytuje službu nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Kruháč, která pracuje s dětmi a mládeží od 6 do 

26 let věku.  

Od roku 2010 je v Jablonci nad Nisou zaveden Systém včasné intervence, do 

kterého přispívají všechny instituce sociální a situační prevence (školy, PČR, 
Okresní státní zastupitelství, lékaři).  
Pravidelně (1x za 2 měsíce) se schází tým odborníků – zástupců subjektů, 

zapojených do SVI, který řeší aktuální problematiku. 
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Pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví je začleněno Oddělení sociální 

péče a Oddělení sociálních služeb. V rámci jednotlivých oddělení působí 
kurátor pro dospělé, sociální pracovníci, rómský poradce, koordinátor 

komunitního plánování a protidrogový koordinátor. Oddělení spolupracují s 
organizacemi zřizovanými městem v sociální a zdravotní oblasti. Odbor 
koncepčně zpracovává a vede přehled o sociálních službách včetně 

sociálního poradenství. Zajišťuje péči o seniory a jejich umístění do bytů 
zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Vede 
agendu protidrogové politiky města, spolupodílí se na městské politice 

prevence kriminality a plánuje rozvoj sociálních služeb metodou 
komunitního plánování. Dále vykonává v přenesené působnosti sociální 

práci v obvodu ORP Jablonec nad Nisou v rozsahu příslušných ustanovení 
zákona o sociálních službách. Podílí se na zjišťování potřeb občanů a 
vyhodnocuje kvalitu a dostupnost sociálních služeb. 

 
Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 
Jablonec nad Nisou využívá pro plánování sociálních a navazujících služeb 
metodu komunitního plánování, která pomáhá k efektivnímu plánování 

služeb a reakci na aktuální potřeby v sociální oblasti na území ORP. 
V tuto chvíli je pro území ORP Jablonec nad Nisou hlavním dokumentem pro 
sociální a navazující služby 4. komunitní plán sociálních a souvisejících 

služeb Jablonecka na období 2020-2023. V souladu s potřebami území je 
ročně definována Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou. 

 
 
Poskytovatelé sociálních služeb – služby sociální prevence a sociálního 

poradenství (majících souvislost s prevencí kriminality) 
 

Poskytovatel služba Cílová skupina 

ADVAITA, z.ú. Odborné sociální 

poradenství, služby 
následné péče, 
terapeutická komunita 

Osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

Centrum intervenčních 
a psychosociálních 

služeb LK, p.o. 

Odborné sociální 
poradenství, 

telefonická krizová 
pomoc, intervenční 
centrum 

Poradenství a 
telefonická pomoc – 

všechny cílové skupiny, 
intervenční centrum – 
oběti domácího násilí 

COMPITUM, z.s. Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 

Rodiny s dětmi 
v nepříznivé situaci 

Déčko Liberec, z.s. Odborné sociální 

poradenství 

Všechny cílové skupiny  

Diakonie ČCE – 

středisko Jablonec 

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež, 

Nízkoprahové zařízení - 

děti a mládež 6 – 26 
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sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

let, ohrožené 
společensky 
nežádoucími jevy, 

sociálně aktivizační 
služby – rodiny s dětmi 
v nepříznivé sociální 

situaci 

Laxus, z. ú. Odborné sociální 

poradenství 

Osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

Most k naději, z.s. Dům na půl cesty, 
kontaktní centrum, 

terénní programy 

Osoby do 26 let 
opouštějící školská 

zařízení pro výkon 
trestu, osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé 

na návykových látkách 

Naděje Azylové domy, 

nízkoprahové denní 
centrum, noclehárna, 
terénní programy 

Osoby bez přístřeší, 

osoby v krizi, oběti 
trestné činnosti, oběti 
domácího násilí, osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením 

Oblastní charita Liberec Azylové domy Matky s dětmi 

Bílý kruh bezpečí, z.s. Odborné sociální 

poradenství 

Oběti trestné činnosti, 

oběti domácího násilí, 
oběti obchodu s lidmi 

Centrum pro integraci 
cizinců, o.p.s. 

Sociální poradenství 
pro migranty 

Migranti a azylanti 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. 

s. 

Terénní programy Osoby komerčně 

zneužívané, oběti 
obchodu s lidmi, osoby, 

které vedou rizikový 
způsob života nebo 
jsou tímto způsobem 

života ohroženy 

 

 
Odborné sociální poradenství poskytuje organizace Déčko Liberec z.s., 
která provozuje občanskou poradnu a poskytuje poradenství všem skupinám 

klientů zaměřené na právní pomoc, finanční poradenství (problematika 
půjček, exekucí, osobních bankrotů) atd. Občanské poradna je v Jablonci 

nad Nisou otevřena 2x týdně. 
 
Komplexní služby pro osoby ohrožené chudobou, sociálním vyloučením 

a osoby bez domova (bez přístřeší) poskytuje organizace NADĚJE. 
S klienty pracuje v terénu a dále poskytuje služby v objektu Za Plynárnou 
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13. V rámci výkonu terénního programu řeší služba s klienty také finanční 

gramotnost, dluhovou problematiku, exekuce, osobní bankroty. 
 

Služby pro osoby závislé na návykových látkách a pro jejich rodiny 
poskytuje ADVAITA, z.ú., Laxus z.s., Most k naději, z.s. a Poradna pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy (CIPS LK, p.o.). ADVAITA nabízí 

služby odborného poradenství, následné péče a terapeutické komunity. 
Některé ze služeb jsou spádové pro větší území a klienti za těmito službami 
dojíždí do Liberce. Most k naději poskytuje terénní program na území města 

a klienti využívají také kontaktního centra v Liberci. Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy nabízí odborné poradenství mimo jiné 

v oblasti závislostí. Laxus poskytuje službu odborného sociálního 
poradenství drogově závislým klientům ve věznici Rýnovice. 
 

Podle kvalifikovaného odhadu terénních pracovníků je počet rizikových 
uživatelů návykových látek (uživatelů pervitinu většinou injekční 

aplikací) na území města cca 300 osob. 
 
Služba domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 

26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě z jiných zařízení pro péči o děti a 
mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody 

nebo ochranné léčby. 
 

Neregistrované/navazující služby 
Jedná se o služby, které nejsou registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ale nabízejí navazující služby a aktivity. 

 
Na území ORP působí dvě organizace s pověřením k sociálně-právní ochraně 

dětí: Centrum Protěž, z.ú., CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

V oblasti primární prevence ve školských zařízeních působí v jabloneckých 
základních a středních školách Maják o.p.s., který nabízí komplexní 
programy primární prevence v oblasti negativních sociálních jevů 

vyskytujících se mezi mladými lidmi. 
 

Programy primární prevence rizikového chování nabízí také poskytovatel 
sociálních služeb ADVAITA, z.ú. Programy poskytuje ve formě všeobecné, 
selektivní a indikované primární prevence. Programy selektivní a indikované 

PP poskytuje v těchto typech rizikového chování: šikana a extrémní projevy 
agrese, kyberšikany, návykové látky, nelátkové závislosti.  
 

V samosprávné oblasti ustanovila rada města Komisi prevence 
kriminality a Komisi pro sociálně – právní ochranu dětí 
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Komise prevence kriminality 

Zajišťuje koordinaci a realizaci programů prevence kriminality; posuzuje 
návrhy předkládané Radě města a Zastupitelstvu města. 

 
Komise pro sociálně – právní ochranu dětí 
Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany dětí na území správního obvodu 

obecních úřadů obce s rozšířenou působností. 

3.4. Organizace zřizované Libereckým krajem 

Liberecký kraj zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu p.o., která se 

zabývá primární prevencí dle Národní strategie protidrogové politiky a 
metodických pokynů MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení a k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 
a dále činností diagnostickou, terapeutickou, metodickou a reedukační se 
zaměřením zejména na poruchy učení a  školní neprospěch                                                          

Liberecký kraj také zřizuje Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje, p.o., které nabízí klientům telefonickou krizovou 

pomoc (Linka důvěry Liberec) a službu intervenčního centra. Obě služby jsou 
zaměřeny na osoby v krizi, nepříznivé nebo obtížné sociální situaci a na oběti 
domácího násilí atd. Služby Intervenčního centra využilo v roce 2019 30 

klientů z Jablonec nad Nisou, telefonickou krizovou linku 110 uživatelů. 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, sídlící v Jablonci nad 

Nisou, se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi. Řeší také problematiku 
závislostí. 

3.5. Zařízení ministerstva spravedlnosti 

Probační a mediační služba vykonává dohled nad obviněným, obžalovaným 
nebo odsouzeným; kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody; 
individuální pomoc obviněnému; mediaci - zprostředkování mimosoudního 

řešení trestních věcí. 
 

Věznice Rýnovice 
Ve věznici probíhá specializované zacházení s odsouzenými, které má 
charakter prevence.  Je zde oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené 

(účelem je minimalizovat negativní vlivy vězeňského prostředí), oddělení 
bezdrogové zóny (pro odsouzené, u nichž poznatky ukazují na motivaci k 

dobrovolné abstinenci), specializované oddělení ochranné léčby (pro 
odsouzené, kteří mají soudem nařízenou ambulantní léčbu nebo mají zájem 
léčebný program oddělení absolvovat dobrovolně). Odsouzení, kteří mají 

potíže s užíváním návykových látek mohou ve věznici navštěvovat poradnu 
drogové prevence nebo navázat spolupráci s organizací poskytující drogové 
služby ve vězení, Laxus z. ú. Věznice nabízí odsouzeným možnost vyučit se 

ve věznici v učebním oboru obrábění kovů, čímž zvyšuje jejich úspěšnost na 
trhu práce. Odborní zaměstnanci vedou specializované programy pro 

odsouzené, které jsou zaměřené na práci s trestnou činností a mají za cíl 
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snížit recidivu. Věznice Rýnovice se aktivně podílí na preventivních akcích 

pro děti a prezentuje svoji práci na veřejných akcích a dnech IZS.  Ve 
spolupráci s PČR pořádá exkurze do věznice pro žáky základních a středních 

škol libereckého regionu, včetně odborných přednášek a besed se specialisty 
věznice.  

3.6. Ostatní neziskový sektor  

Neziskové organizace, poskytující registrované i neregistrované sociální 
služby, které mají vliv na prevenci kriminality, byly uvedeny v kapitole III. 
 

Církve 

Na území města Jablonce působí církve, které svými aktivitami přispívají 

k prevenci kriminality mezi určitými skupinami. Z nich pouze Diakonie 
Církve Českobratrské Evangelické – středisko v Jablonci nad Nisou je 
registrovaným poskytovatelem sociální služby (terénní pečovatelská služba 

pro seniory a zdravotně postižené osoby nad 27 let). 
Starokatolická církev provozuje Sociálně-pastorační a informační 

středisko Communio Jablonec nad Nisou. Činnost zahrnuje krizovou 
pomoc, poradenství, zprostředkování informací a kontaktů na odborníky. 
Cílovou skupinou jsou především osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

V rámci střediska působí Křesťansko-psychologická poradna, která má 
provázet klienty při řešení tíživého životního období, a Artedílna, což je dílna 
tvořivých činností s prvky arteterapie. 

Bratrská jednota baptistů, Československá církev husitská ani 
Římskokatolická farnost -děkanství Jablonec nad Nisou nemají 

v Jablonci nad Nisou žádná specializovaná střediska, působící v oblasti 
prevence kriminality, nicméně samotná náplň jejich působení může být 
považována za činnost v oblasti sociální i situační prevence. 

 
Organizace poskytující zájmovou, kulturní a sportovní činnost 

Sundisk s.r.o.. 
Organizuje kulturní a sportovní akce zaměřené na mládež 15-18 let 
především formou besed a přednášek. 

 
Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o. 
Pořádá a organizuje preventivní programy k závislosti, šikaně, rasismu a 

dalším sociálně patologickým jevům pro 2. stupeň ZŠ, SOU a SŠ. Organizuje 
„spontánní aktivity“ pro neorganizovanou mládež a zájmové kroužky. 

 
Základní umělecká škola p.o. 
Nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Ve školním 

roce 2013/2014 absolvovalo výuku 1063 žáků. Nejpočetněji byla zastoupena 
věková kategorie 11-15 let v hudební oddělení. 
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Pro rodiny s předškolními dětmi působí např. 

 Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. 
 Dětské centrum Neználek 

 
Nejvýznamnější sportovní oddíly 
Bižuterie Jablonec n.N., ČLTK Bižuterie Jbc., Fit Elán Aerobik Jbc., FK 

BAUMIT  Jablonec, FK Jiskra Mšeno, HC VLCI Jablonec n. N., Jezdecký 
oddíl Nisa Břízky, Atletický oddíl TJ LIAZ, BASEBALL CLUB BLESK, SKP 
Kornspitz Jablonec n/N, Ski klub Jablonec n. N., Školní atletický klub při 5. 

ZŠ, 1. Fbk CAMPUS Jbc. 
  

Organizace působící v oblasti sportu zřízené městem Jablonec nad 
Nisou 
SPORT Jablonec n. N., s.r.o. 

- Městská sportovní hala 
- Stadion Střelnice 

- Městský zimní stadion 
- Plavecký bazén 

 

Jde o demonstrativní výčet. V Jablonci působí řada dalších organizací, 
doplňujících nabídku volnočasových aktivit. 
K organizacím poskytujícím zájmovou, kulturní a sportovní činnost je nutno 

připočítat základní školy, které kromě svého základního poslání, kterým je 
vzdělávání, poskytují v rámci školních družin a zájmových kroužků celou 

paletu mimoškolních aktivit. 

3.7. Závěry z institucionální analýzy 

Z analýzy vyplývá, že v Jablonci nad Nisou je široká nabídka organizovaných 

volnočasových aktivit v kulturní i sportovní oblasti, a to hlavně pro 
předškolní děti a školní mládež. Stejně široká je i nabídka organizací a 

spolků, zabývajících se péčí o nejrůznější ohrožené skupiny obyvatel.  
Oblast sociální prevence se prolíná s oblastí sociálních služeb. Proto se 
Bezpečnostní analýza v této oblasti opírá o Komunitní plán sociálních služeb, 

který je aktualizován ve čtyřletém cyklu. 
Jisté rezervy lze spatřit v koordinaci aktivit zejména u primární prevence. 
V této oblasti se objevil zárodek budoucí užší spolupráce a koordinace aktivit 

ve formě pravidelného setkávání aktérů primární prevence.  
Významná je činnost Pracovní skupiny Komise prevence kriminality, která 

sdružuje odborníky z rozličných oblastí státní správy a samosprávy za 
účelem vytipování problémových a rizikových lokalit, předávání si zkušeností 
a podnětů a navrhování dalších postupů v oblasti prevence kriminality. 
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4. Souhrnný závěr  

Ve strategickém dokumentu „Plán prevence kriminality statutárního města 

Jablonce nad Nisou na léta 2017 – 2021“ schváleném na sklonku roku 2016, 
byly pojmenovány problémy a stanoveny hlavní cíle v pětiletém horizontu. 

Lze konstatovat, že hlavní problémy vnímáme v preventivním působení jak 
v centru města, tak v některých rizikových lokalitách. 
Z hlediska situační prevence směřujeme síly ke třem hlavním cílům. 

Ukončení instalace kamerového bodu v ulici Saskova. Vybudování dalšího 
kamerového bodu v oblasti městského parku Tyršovy sady, který doplní 
uvedený kamerový bod. Vybudování kamerového bodu v průmyslové zóně 

v ulici Československé armády. 
V oblasti sociální prevence hraje významnou roli projekt Asistent prevence 

kriminality, kde se provádí nenásilně a svou formou ohroženým osobám 
blízkým způsobem působení asistentů. Tento projekt podle statistik již 
přináší hmatatelné výsledky. Dále pak uspořádání výchovně vzdělávacího 

pobytového tábora pro děti pocházející ze sociálně slabých rodin, které 
navštěvují Základní školu v ulici Liberecká. 
Jako problém se i nadále jeví počet obětí z řad ohrožených skupin dětí, 

mládeže, žen a seniorů. Městská policie i Policie ČR v tomto směru provádí 
řadu přednášek, besed a dalších akcí. Město bude nadále hledat nové formy 

prevence, které budou směřovány na ohrožené skupiny, a to jak 
prostřednictvím vlastních odborných oddělení (OSPOD – projekty pro děti, 
ohrožené sociálním vyloučením), tak i ve spolupráci s dobrovolnými 

organizacemi a v jejich podpoře (např. kluby seniorů a projekt Bezpečí 
v každém věku). 

 
 

Zaměření preventivních opatření v roce 2020 

 
- Ukončení instalace kamerového bodu v ulici Sadová  

- Rozšíření MKDS o dva kamerové body – Tyršovy sady u vchodu z ulice 

Fügnerova a průmyslová zóna ulice Československé armády 

- Pokračování programu Asistent prevence kriminality a působení 

asistentů v rizikových lokalitách 

- Činnost Pracovní skupiny Komise prevence kriminality směrem 

k vytipovaným lokalitám – doporučení pro zaměření práce asistentů 

prevence kriminality i pro organizaci hlídkové služby PČR a MP 

- Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny – 

zejména pro ohrožené skupiny dětí, mládeže, žen a seniorů 

- Preventivní aktivity pro děti, ohrožené sociálním vyloučením 

- Praktické kurzy bezpečného chování pro seniory a další ohrožené 

skupiny 
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Příloha č. 2 

Heat mapy – jednotlivé druhy přestupků 

 

Obrázek 1 Mapa výskytu přestupků na úseku dopravy v roce 2019 

 

Obrázek 2 Mapa výskytu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi v roce 2019 
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Obrázek 3 Mapa výskytu přestupků na úseku porušení vyhlášek a nařízení 
v roce 2019 

 

 

Obrázek 4 Mapa výskytu přestupků proti veřejnému pořádku v roce 2019 
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Obrázek 5 Mapa výskytu přestupků proti občanskému soužití v roce 2019 

 

 

Obrázek 6 Mapa výskytu přestupků proti majetku v roce 2019 

 



49 

 
 

 

Obrázek 7 Mapa výskytu přestupků podle zákona o odpadech v roce 2019 
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