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1 ÚVOD

Městská  policie  Jablonec  nad  Nisou  (dále  jen  „MPJN“)  zajišťovala 
v průběhu  roku  2020  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, které byly 

naplňovány především formou součinnosti s jednotlivými odbory a oddě-
leními 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  2020  byla  zásadně  ovlivněna  změnami 
ve vedení  MPJN  a  také  opatřeními  v souvislosti  s epidemií  onemocnění 
COVID-19.

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  2020  odhalila  MPJN  celkem  6419  přestupků,  což 
je o 2157  přestupků  méně  než  v roce  2019.  Z tabulky  č.  1  vyplývá, 
že k největšímu  poklesu  v  počtu  odhalených  přestupků  došlo  na  úseku 
dopravy a na úseku porušení vyhlášek a nařízení obce. Celkový pokles počtu 
událostí  byl  způsoben  omezeními  způsobenými  v rámci  opatření  proti 
pandemii COVID-19.

Z tabulky  č.  2  je  patrné,  že  3891  přestupků  bylo  řešeno  příkazem 
na místě v celkové částce 1.827.100.-  Kč (-  49.056.-Kč oproti roku 2019). 
Domluvou  bylo  řešeno  898  přestupků  a  k  dalšímu řízení  byl  správnímu 
orgánu oznámen 1630 přestupků. 
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Tabulka č. 1: Počet přestupků dle typu v roce 2017, 2018, 2019 a 2020

TYP PŘESTUPKU ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 POROVNÁNÍ
2019/2020

§ 125c (doprava) 6294 5664 7349 5760 -1589
tabák a alkohol 58 33 57 34 -23
vyhlášky a nařízení 86 81 384 121 -263
veřejný pořádek 332 197 356 248 -108
občanské soužití 4 30 45 18 -27
majetek 113 215 150 90 -60
zákon o odpadech (skládka) - 172 68 54 -14
Ostatní 103 76 167 94 -73
CELKEM 6990 6468 8576 6419 -2157

Zdroj: MPJN, 2021

Tabulka č. 2: Počet přestupků dle způsobu jejich řešení v letech 2017, 2018, 2019 a 2020

TYP ŘEŠENÍ ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 POROVNÁNÍ
2019/2020

Příkaz na místě 
napomenutím (od 
1.1.2019 DOMLUVOU)

1716 904 2947 898 -2049

Příkaz na místě 
pokutou na místě 
zaplacenou

3023 3114 3126 2806 -320

Příkaz na místě 
pokutou na místě 
nezaplacenou

1091 1040 972 1085 113

Předáno správnímu 
orgánu

1160 1410 1531 1630 99

CELKEM 6990 6468 8576 6419 -2157
        Zdroj: MPJN, 2021

Tabulka č. 3: Přehled blokových pokut uložených v roce 2017, 2018, 2019 a 2020

TYP POKUTY ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 POROVNÁNÍ
2019/2020

Příkaz na místě 
zaplacen 1.089.100 Kč 952.045 Kč 1.089.106 Kč 1 004 000 Kč -85 106 Kč

Příkaz na místě 
nezaplacen 722.250 Kč 844.450 Kč 787.050 Kč 822 500 Kč 35 450 Kč

Celkem  1.811.350 Kč 1.796.495 Kč 1.876.156 Kč 1 826 500 Kč -49 656 Kč
                      Zdroj: MPJN, 2021

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. 
Rovněž  tak  byl  na  základě  opakovaných  stížností  řešen  prostor  před  ZŠ 
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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. Díky 
opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 byla tato činnost v roce 2020 
zásadně omezena, stejně jako akce ve spolupráci s Policií ČR, zaměřené na 
klid  a veřejný  pořádek  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 2020

DATUM AKCE
POČET STRÁŽNÍKŮ

17. února FORTUNA LIGA – JBC vs. Příbram 4
29. února FORTUNA LIGA – JBC vs. Plzeň 11
24. červen FORTUNA LIGA – JBC vs. Liberec 10
8. července FORTUNA LIGA – JBC vs. Baník Ostrava 16
23. srpna FORTUNA LIGA – JBC vs. Pardubice 8
12 září FORTUNA LIGA – JBC vs. Baník Ostrava 15

Zdroj: MPJN, 2021

Další  oblastí,  na  kterou  se  zaměřily  hlídky  MPJN,  byla  kontrolní 
činnost vytipovaných lokalit. Jednalo se především o parky a dětská hřiště 
(např.  Tyršovy  sady,  lesopark  Žižkův  Vrch,  hřiště  v ul.  Nová 
Pasířská, Táboritská,  vnitroblok  v ul.  Lípová  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  od  případného  spáchání  protiprávního  jednání. 
Hlídky se účastnily dohledu nad dodržováním aktuálních nařízení vlády z 
důvodu  boje  proti  výskytu  onemocnění  COVID-19  a  prováděly  dohled  u 
odběrového  stanu  a  dohlížely  na  veřejný  pořádek  u  hlavního  vstupu  do 
nemocnice Jablonec nad Nisou.

Co se týká činnosti na úseku dopravy, v roce 2020 se MPJN podílela 
na  řešení  dopravní  situace  v souvislosti  s uzavírkou  křižovatky  Rádelský 
mlýn,  kruhové  křižovatky  ulic  Palackého  a  Želivského,  stavebních  prací 
v ulici  Budovatelů  a  Poštovní  a  při  změně  dopravního  značení  v ulici 
Podhorská.
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Tabulka č. 5: Přehled lokalit s nejvyšší frekvencí kontrolní činnosti hlídek MPJN v roce 2020
POČET PROVEDENÝCH KONTROL V ROCE 2020 PODLE ULICE

(započítán výskyt 20 a více)

Arbesova 30
Belgická 39
Budovatelů 22
Dlouhá 27
Dobytčí trh 29
F. L. Čelakovského 191
Generála Mrázka 24
Ivana Olbrachta 82
Jiráskova 22
Josefa Hory 119
Komenského 81
Ladova 34
Liberecká 324
Luční 859
Mírové náměstí 39
Mládí 87
Mlýnská 104
Mozartova 397
Mšenská 93
Na Roli 37
Na Vršku 49
Na Výšině 32
Nová Pasířská 481
Nemocniční 43
Palackého 96
Pasířská 51
Petřínská 432
Plynární 55
Pobřežní 60
Podhorská 52
Podlesí 20
Polní 168
Průběžná 57
Puškinova 26
Sadová + Tyršovy sady 430
Tovární 20
Tržní 36
U Přehrady 65
Vodní 23
Vítězslava Nezvala 27
Za Hrází 139
                                                                                                                                                 Zdroj: MPJN, 2021
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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 v kapitole 6.1).  

Tabulka č. 6: Přehled vybraných druhů událostí v porovnání let 2018, 2019 a 2020

VYBRANÁ UDÁLOST
POČET UDÁLOSTÍ V ROCE:

2018 2019 2020

1.
Asistence  na  žádost –  na  žádost  orgánů 
statutárního  města  nebo  jiných  orgánů  státních, 
např. místní šetření, doprovody pracovníků MMJN

534 453 398

2. TPZOV –  (použití  technického  prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla)

0 19 239

3.
Výjezd na žádost PČR – spolupráce s Policií ČR při 
zajištění pachatele TČ, zajištění místa TČ, zajištění 
místa DN, regulace dopravy apod.

112 104 90

4. Zákrok při odchytu zvířat – odchytávání psů, koček 
aj. zvířat 160 133 106

5. Vrak vozidla-nalezení vraků vozidel před 
umístěním výzvy 38 45 74

6. Zjištěno kamerovým systémem – poznatky, 
přestupky a TČ zjištěné MKDS 330 390 319

7. Měření rychlosti – vozidla překračující nejvyšší 
povolenou rychlost 970 1447 1241

8. Použití donucovacích prostředků - § 18 odst. 1 zák. 
č. 553/1991 Sb. 22 22 24

9. Osoby v pátrání Policie ČR – osoby hledané (na 
útěku, pohřešované atd.) 14 19 26

10. Předvedení na Policii ČR – k ověření totožnosti dle 
§ 13 zák. č. 553/1991 Sb. 107 56 56

11.
Zadržený pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu - § 76, odst. 2 Trestního řádu 9 6 24

12. Převoz osoby na protialk. záchytnou stanici 9 7 2
Zdroj: MPJN, 2021

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.). 
Tabulka č. 7: Přehled míst s nejvyšší frekvencí měření rychlosti motorových vozidel v roce 2020

7



NEJČSATĚJŠÍ MÍSTA MĚŘENÍ V ROCE 2020
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místo měření celkový čas 
měření průjezdy vozidel vyřešeno na 

místě oznámeno

Belgická 2563 min. 11659 189 114
Prosečská 2525 min. 4189 145 28
Podhorská 2443 min. 5594 133 64
Pražská  2385 min. 6068 104 31
Maršovická 1815 min. 4681 79 15
U Přehrady 1130 min. 3161 38 8
Mánesova 1015 min. 1991 30 18
Krkonošská 490 min. 526 23 22
Ladova  550 min. 6889 3 1
Palackého 435 min. 611 30 5
Janovská 425 min. 1056 10 1
U Hřiště 390 min. 203 28 2
Rýnovická 340 min. 659 15 1

Tovární 255 min. 724 14 10

Letní 190 min. 202 7 0

ČS. Armády  125 min. 466 10 2

Skřivánčí 115 min. 321 4 0
Zdroj: MPJN. 2021

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 2020 celkem 228 
přestupků. 

Tabulka č. 8: Přehled výslednosti na základě veřejnoprávní smlouvy

měsíc doba měření zjištěno přestupků částka oznámeno
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(počet hodin)  SO
leden 8 20 18.300, - Kč 1
únor 8 14 12.400, - Kč 1
březen - - - -
duben 3,5 3 - 3
květen 8 30 18.900, - Kč 10
červen 8 28 19.000, - Kč 11
červenec 4,5 21 13.400, - Kč 4
srpen 4 24 600, - Kč 23
září - - - -
říjen 8 41 6.500, - Kč 35
listopad 8 21 500, - Kč 20
prosinec 8 26 5.400, - Kč 16

celkem 68 hodin 228 přestupky 95.000, - Kč  124
Zdroj: MPJN, 2021

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  kontaktu 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 
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.  částečně  posílil  tamní  strážník  okrsek  Centrum,  ve 
kterém  tak  v  roce  2020  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  chybějící  funkce 
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strážníka okrskář Mšeno n. N. – Břízky a podařilo se obsadit místo strážníka 
okrskáře Šumava – Paseky, který začne pracovat v okrsku koncem února 
2021.  V roce  2020  se  vzhledem  k omezujícím  opatřením  spojeným 
s pandemií  COVID-19 přešlo na bezkontaktní příjem poznatků od občanů 
z daného okrsku.

Tabulka č. 9: Přehled okrsků, kontaktních míst
OKRSEK KONTAKTNÍ MÍSTO

okrsek č. 1 Rýnovice - Lukášov ZŠ Rýnovice
okrsek č. 2 Mšeno n. N. - Břízky DPS Mšeno n. N.
okrsek č. 3 Proseč n. N. Bez kontaktního místa
okrsek č. 4 Žižkův vrch ZŠ Pasířská
okrsek č. 5 Šumava - Paseky ZŠ Na Šumavě
okrsek č. 6 Kokonín - Vrkoslavice KD Kokonín
okrsek č. 7 Centrum MP Hasičská 983/3

Zdroj: MPJN, 2021

Tabulka č. 10: Výslednost okrskářů, počet odhalených přestupků, návštěv v kontaktním místě, počet 
poznatků a počet směn v roce 2020

OKRSEK
POČET PŘESTUPKŮ

POČET 
NÁVŠTĚV

Počet 
poznatků§ 4/2 

(OZV) § 5 § 8 § 125c skládky

Rýnovice 6 4 2 449 3 1
Mšeno

Proseč 3 0 0 640 0
ukončena 
nájemní 
smlouva

0

Žižkův vrch 8 9 8 436 1 5
Paseky
Kokonín 1 1 0 315 2 2
Centrum 4 1 1 963 2 0

Zdroj: MP, 2021

V rámci  výkonu  služby  okrskáři  MPJN  taktéž  realizují  projekt  Police 
Labelling. K 31. 12. 2020 je 404 objektů označeno nálepkou a evidovaných 
v informačním systému MPJN, což je o 7 méně, než bylo evidováno k datu 
31.  12.  2019.  Tato  změna  je  spojená  s nepřetržitou  aktualizací  údajů 
a fluktuací  provozoven,  ale  tentokrát  rovněž  s opatřeními  spojenými 
s pandemií  COVID-19,  kdy  byla  řada  provozoven  nucena  omezit,  nebo 
pozastavit provoz.

4 VYUŽITÍ MKDS
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Ke dni 31.12.2020 sleduje vybrané lokality Statutárního města Jablonec 
nad Nisou 38 kamerových bodů, na kterých je umístěno celkem 48 kamer. 
Jedná  se  o  32  otočných  kamer,  14  IP  stacionárních  kamer  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

V roce 2020 byl kamerový systém využit při 319 skutečnostech.

Tabulka č. 11: Využití MKDS v roce 2020

UDÁLOST 2017 2018 2019 2020
ROZDÍL

2018/2019
Doprava 492 727 128 80 -48
OZV 7 24 4 3 -1
Veřejný pořádek 69 61 23 15 -8
Nakládání s odpady - 79 15 5 -10
TČ 17 57 46 23 -23
Ostatní 127 267 174 193 +19
CELKEM 712 1 215 390 319 -71

Zdroj: MPJN, 2021

Tabulka č. 12: Vyžádání záznamů z kamerových zařízení pro důkazní účely v roce 2020
ORGÁN ZAŘÍZENÍ VYŽÁDANO

Policie ČR
MKDS 53
Osobní kamera 3
Kamera služební vozidlo 1

Správní orgán
MKDS 17
Osobní kamera 30
Kamera služební vozidlo 0

      Zdroj: MPJN, 2021

5 OCHRANA MAJETKU MĚSTA
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MPJN elektronicky monitoruje zabezpečení některých objektů v majetku 
statutárního města. Celkem bylo v roce 2020 přijato 18 hlášení o narušení 
bezpečnosti střežených objektů.

Tabulka č. 13: Počet narušení střežených objektů v roce 2020

OBJEKT DRUH 
ZAŘÍZENÍ

PLANÝ 
POPLACH

POTVRZENÝ 
POPLACH CELKEM

Magistrát  města  Jablonec  n.  N. 
(zabezpečení narušení) klávesnice 11 3 14

Magistrát  města  Jablonec  n.  N. 
(požární zabezpečení) panel EPS 0 0 0

Nemocnice Jablonec n. N.
(zabezpečení narušení) pager 0 0 0

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 1 1 2

CELKEM 14 4 18

Zdroj: MPJN, 2021

6 SPOLUPRÁCE 
 

6.1 Policie ČR

MPJN  svou  činnost  koordinuje  s  Policií  ČR  na  součinnostních 
poradách. V průběhu roku 2020 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. Také do této oblasti spolupráce se odrazila opatření v souvislosti 
s pandemií COVID-19.

Jednou  z 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  2020  k výraznému  narušení 
veřejného pořádku. 
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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.

Novou formou spolupráce je i projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem 
Mapy budoucnosti  II,  který  se  zabývá  shromažďováním a  sdílením dat  o 
trestných  činech  a  přestupcích  na  území  ČR  i  našeho  města.  Cílem  je 
čerpání poznatků o páchaném protiprávním jednání a v budoucnu možnost 
predikce páchání protiprávního jednání.

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 
(dále jen AED), a především při zaškolení strážníků MPJN do jeho obsluhy. 
V roce 2020 vyjely hlídky MP na výzvu RZS s AED v 15 případech. Na žádost 
RZS  dále  hlídky  MP  poskytly  RZS  asistenci  v 69  případech  při  ošetření 
agresivních pacientů, transportu těžkých pacientů, nebo v jiných případech 
vyžadujících asistenci.

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. 
V roce 2020 díky pandemické situaci spojené s COVID-19 byla prioritou také 
spolupráce  se  zdravotnickými  zařízeními,  Nemocnicí  Jablonec  nad Nisou, 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže a Oddělením krizového řízení 
MMJN.

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  2020  věnovala  činnosti  v oblasti  prevence 
kriminality dle zpracovaného harmonogramu, tento byl narušen uzavřením 
škol v souvislosti s preventivními opatřeními vlády proti šíření viru Covid-19.

Tabulka č. 14: Přehled přednášek a besed v ZŠ, SŠ, ZTP a seniorům v roce 2020

MĚSÍC ŠKOLA TÉMA POČET 
BESED

POČET 
ŽÁKŮ

Leden střední školy úkoly MP, bl. řízení, právní odp. 8 250

Únor-Duben základní školy kyberšikana, PC kriminalita 17 421

Září-Prosinec mateřské školy Panda Fanda - doprava 23 1280

CELKEM 48 1951
Zdroj: MPJN, 2021

V průběhu roku 2020 se MPJN rovněž podílela na dalších aktivitách, 
prezentačních a preventivních akcích pořádaných MPJN či jinými subjekty. 
Těchto akcí bylo celkem 5 a navštívilo je cca 1520 účastníků. MPJN rovněž 
věnovala část preventivních materiálů jako odměny pro děti na nejrůznějších 
akcích,  kterých  se  MPJN  sama  neúčastnila.  Strážníci  MPJN  se  rovněž 
podíleli  na zajištění výuky pro děti zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad 
Nisou v rámci opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Tabulka č. 15: Přehled ukázek, prezentačních a preventivních akcí MPJN v roce 2020

MĚSÍC MÍSTO AKCE POČET OSOB

květen Katastr města „Jablko a citrón“ 74
červen Nová Pasířská „Osadní výbor - centrum“  157
září Tyršovy sady „Cykloodpoledne s MP“ 51
Celkem cca 282

Zdroj: MPJN, 2021

Během  roku  2020  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).
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V souvislosti  s preventivními  projekty  se  ve  spolupráci  s MMJN 
podařilo  otevřít  odloučené  pracoviště  MPJN  v Tyršových  sadech,  kde  se 
pravidelně zdržují asistenti prevence kriminality a dle potřeby i strážníci MP. 

Obrázek 1 Stanoviště MPJN – Tyršovy sady

zdroj: MPJN 2021

Dále se v rámci manažera prevence kriminality podařilo v Tyršových 
sadech vybudovat dva kamerové body MKDS, které monitorují park a jeho 
blízké okolí. Obě tyto skutečnosti přispěly ke zlepšení bezpečnostní situace 
v uvedeném místě.
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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 majících 
vliv na bezpečnostní situaci ve městě.

APK v roce 2020 provedli  celkem 72 kontrol  před základními  školami, 
485 kontrol  v prostoru  Tyršových  sadů,  564  kontroly  na  autobusovém 
nádraží a 140 kontrol v ulici Saskova. Kontroly byly zaměřeny na dodržování 
veřejného  pořádku  a přispěly  ke zlepšení  pocitu  bezpečí  v problémových 
lokalitách města. APK upozornili celkem 824 občany na porušování zákonů a 
obecně závazných vyhlášek. Konkrétně se jednalo o 371 událostí, kdy osoby 
kouřily na místech, kde je to zakázané, 201 událostí, kdy požívaly alkohol na 
místech  zakázaných  obecně  závaznou  vyhláškou  města,  220 události,  při 
kterých  osoba  majitele  neměla  psa  připnutého  na  vodítku,  20 události 
porušování veřejného pořádku a 12 událostí souvisejících s dopravou.

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  2020  navštívilo 
525 dětí ze 3. tříd a 1438 dětí ze 4. tříd základních škol. Po dobu letních 
prázdnin navštívilo DDH 1434 osob v rámci příměstských táborů.
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Tabulka č. 16: Počty účastníků na dopravní výchově a akcích DDH v letech 2017-2019

PARAMETR
Počet osob

2018
Počet osob

2019
Počet osob

2020
Dopravní výchova – 3. třída 1 142 979 525
Dopravní výchova – 4. třída 3 246 3 268 1438
Projektový den – ZŠ 5. května - 63 83
„(Týden bezpečnosti)“ – Dny prevence DDH - 624 -
DDH pro MŠ 51 35 295
Základní kolo ZŠ Kamenná - - -
ZŠ Pivovarská - - -
Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) 144 111 -
„Motýl“ – dopravní akce - - -
Příprava DSMC 148 80 -
Hlídky mladých zdravotníků - - -
Skaut + školní družiny - 30 40
Dny s dopravou pro seniory - - -
Dopravní výchova v rodině - - -
Besedy, kino Smržovka - - -
ÚSP Maxov 30 30 12
Prázdninový provoz vč. táborů 1 190 1 609 1434
Celkem 5 951 6 829 3827

Zdroj: MPJN, 2021

DDH obdrželo v roce 2020 dotaci za odučené výukové hodiny od Centra 
služeb pro silniční dopravu ve výši 77.350 Kč a 59.000 Kč za veřejnost. Od 
Krajského úřadu Libereckého kraje DDH obdrželo částku ve výši 71.400 Kč 
na podporu dopravní výchovy dle tematického plánu. Celková částka dotací 
činí 207.750 Kč.

8 KOMUNIKACE S OBČANY 

MPJN v roce 2020 rozvíjela všechny možnosti komunikace s veřejností, 
a to buď přímo nebo prostřednictvím oddělení pro komunikaci s veřejností 
MMJN (zveřejněny bylo celkově 155 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.)

Jako  jeden  z nejdůležitějších  prostředků  komunikace  je  vnímána 
možnost přímého oslovení ředitele MPJN, a to buď osobně (v roce 2020 se 
uskutečnilo  5  vyžádaných  osobních  rozhovorů  občanů  s ředitelem)  nebo 
prostřednictvím emailové korespondence (vyřízeno cca 10 podnětů a dotazů). 
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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  2020  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  čtyři 
stížnosti na jednání strážníků, z nichž jedna byla vyhodnocena jako částečně 
odůvodněná.

Tabulka č. 17: Počty stížností na MPJN v letech 2015 až 2020

PARAMETR 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Celkový počet stížností 6 5 2 7 3 4

Oprávněné stížnosti 1 1 0 0 3 1

Neoprávněné stížnosti 5 4 2 7 0 3
Zdroj: MPJN, 2021

10 LIDSKÉ ZDROJE

10.1 Personalistika

V průběhu roku  2020  ukončil  pracovní  poměr  na  vlastní  žádost 
1 strážník a do pracovního poměru nastoupil 1 strážník. 

Nástupy k MPJN v průběhu roku 2020
1. Jirák Jaroslav, strážník hlídkové služby, nástup 1. 9. 2020

Odchody od MPJN v průběhu roku 2020
1. Šípek Roman, ředitel, datum odchodu 30. 09. 2020

Celkový stav zaměstnanců MPJN k 31.12.2020 byl  48 osob,  z toho 45 
strážníků  s  osvědčením  Ministerstva  vnitra  ČR  a 3 civilní  zaměstnanci 
(1 ekonom a 2 APK).

Graf č. 1: Vývoj personálního stavu MP za roky 2010–2020 (stav k 31. 12. daného roku)
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Zdroj: MPJN, 2021

V průběhu  roku  2020  bylo  vyhlášeno  výběrové  řízení  na  obsazení 
volných pracovních pozic na funkci strážníka MPJN. Do výběrového řízení se 
průběžně přihlásili 4 strážníci, z nichž 3 ukončili výběrové řízení bez udání 
důvodu a u 1 uchazeče se nástup přesunul do roku 2021. 

V průběhu roku 2020 byli  3 strážníci  v pracovní  neschopnosti  delší 
než  6  měsíců.  V důsledku  opatření  spojených  s  pandemií  COVID-19 
a dlouhodobými  nemocemi  bylo  v roce  2020  pracovníky  MPJN  čerpáno 
rekordních  10 157  hodin  nemocenské.  Pro  srovnání  bylo  v roce  2019 
čerpáno 4 084 hodin a v roce 2018 celkem 3 889 hodin nemocenské. 

Tabulka č. 18: Čerpání nemocenské pracovníky MPJN v letech 2018, 2019 a 2020

ČERPÁNÍ NEMOCENSKÉ
rok počet hodin graficky

2018 3 886 
2019 4 084
2020 10 157 

 Zdroj: MMJN, 2021

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. 19: Věková struktura strážníků – stav k 31. 12. 2020

20



VĚKOVÁ STRUKTURA POČET Podíl v %
21-30 4 9
31-40 12 27
41-50 17 38
51-60 12 26
61 a více 0 0
Celkem 45 100

Zdroj: MPJN, 2021

Oproti  výše  uvedenému  lze  konstatovat,  že  s úrovní  vzdělanosti 
strážníků lze  vyslovit  spokojenost,  protože  6  strážníků má vysokoškolské 
vzdělání.

Tabulka č. 20: Nejvyšší dosažené vzdělání strážníků – stav k 31. 12. 2020
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, 2021

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. 

Tabulka č. 21: Délka praxe strážníků – stav k 31.12.2020
DÉLKA PRAXE POČET Podíl v %
1-5 let 10 22
6-10 let 6 14
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, 2021
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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 ČR v roce 2020 úspěšně 15 
strážníků a 1 čekatel.   Výcvik strážníků byl proveden ve specializovaném 
školicím středisku v Neratovicích. Středisko je držitelem akreditace MŠMT. 

10.2.2 Střelecký výcvik

V roce 2020 probíhal střelecký výcvik strážníků, který byl realizován 
v prostorách střelnice SSK LOYD. Střeleckého výcviku se zúčastnilo celkem 
42  strážníků  (1  strážník  je  v  dlouhodobé  pracovní  neschopnosti,  dvě 
strážnice jsou na rodičovské dovolené a 1 strážník není držitelem zbrojního 
průkazu).  Střelecký  výcvik  byl  rozložen  do  16  termínů,  při  kterých  bylo 
celkem vystříleno 7450 ks střeliva. V závěrečné fázi výcviku všichni strážníci 
úspěšně absolvovali prověrkové střelby. 
  

10.2.3 Výcvik v sebeobraně a taktice zákroku

Dvouhodinový výcvik v sebeobraně a v taktice zákroku provedl v roce 
2020  externí  instruktor  sebeobrany  (příslušník  Policie  ČR)  pro  všechny 
strážníky v 11 termínech. Výcvik absolvovalo celkem 43 strážníků. Výcvik se 
uskutečnil v tělocvičně HZS Jablonec nad Nisou a na venkovním cvičišti. Po 
závěrečném  vyhodnocení,  všichni  strážníci  dosahují  instruktorem 
požadovaných dovedností.

10.2.4 Semináře a odborná školení

V průběhu roku 2020 byla v souvislosti s pandemií COVID-19 odborná 
školení omezena. Omezení byla způsobena jednak opatřeními vlády, kdy bylo 
omezeno shromažďování osob v uzavřených prostorách, dále také interními 
opatřeními  k zajištění  funkčnosti  městské  policie  také  v souvislosti 
s onemocněním samotných strážníků.

11 HOSPODAŘENÍ MP

MPJN  hospodařila  v průběhu  roku  2020  s rozpočtem  pro  rok  ve  výši 
35 578 tis.  Kč. Během tohoto období byla dodržována rozpočtová kázeň a 
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probíhal tzv. úsporný režim (Covid rezerva) a rozpočet byl čerpán průběžně. 
Přidělený objem finančních prostředků byl čerpán na 85.7 %.
Tabulka č. 22: Přehled čerpání rozpočtu MPJN v roce 2020

POLOŽKA PLÁN SKUTEČNOST
Mzdy (včetně odvodů) 32 713 tis. Kč 29 643 tis. Kč
Provozní náklady 8 823 tis. Kč 5 944 tis. Kč
Celkem 41 536 tis. Kč 35 587 tis. Kč

Zdroj: MPJN, 2021

V průběhu roku 2020 provedla MPJN následující větší nákupy materiálu 
a vybavení:

 Výstrojní součástky 599 tis. Kč
 Telmo  - revitalizace MKDS 330 tis. Kč
 Alkoholtester 52 tis. Kč
 Kamera autobus.nádraží 97 tis. Kč

12 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

12.1 Služební vozidla
K 31. 12. 2020 disponuje MPJN 6 služebními vozidly. 

a) Služební vozidla ve výkonu služby (vozidlo označeno jednotnými prvky 
MP, vybaveno GPS, radiostanicemi a světelnou rampou)

b) Služební vozidlo – referentské (bez označení)

Tabulka č. 23: Přehled služebních vozidel s jednotícími prvky a nájezdu v roce 2020

VOZIDLO ROK VÝROBY RZ STAV TACHOMETRU
(k 31. 12. 2020)

Škoda Octavia (radar) 2019 5L9 3950 22 780
Suzuki Vitara 2017 5L4 4955 153 883
Škoda Yetti 2016 5L4 1130 165 158
Škoda Octavia 2013 4L6 7515 92 217

Zdroj: MPJN, 2021

   Tabulka č. 24: Přehled služebních (referentských) vozidel a nájezdu v roce 2020

VOZIDLO ROK VÝROBY RZ STAV TACHOMETRU
(k 31. 12. 2020)

Škoda Octavia Sedan 2012 4L4 6556 211 676
Peugeot (dodávka) 2018 5L7 1414 15 689

Zdroj: MPJN, 2021
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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 a 
ke  kontrolní  a  servisní  činnosti.  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 
2020 v souladu s plánem na modernizaci rozšířením a částečnou revitalizací. 
Díky  tomu  se  podařilo  integrovat  do  platformy  Genetec  Security  Center 
trojici  kamer,  kde  byl  záznam  dosud  řešen  lokálním  úložištěm.  Tím  byl 
získán oline přehled o dění v daných místech. MPJN má uzavřenu smlouvu o 
mimozáručním  a  pozáručním  servisu  systému  MKDS  pro  jeho  udržení 
v optimálním  a  funkčním  stavu  v dalších  letech.  Díky  postupnému 
rozšiřování MKDS bude smlouva v průběhu roku 2021 aktualizována.

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. 

MPJN  také  disponuje  radarovým  měřičem  rychlosti  model  RAMER 
10C,  který  je  zabudován  ve  služebním  vozidle.  Tento  radar  je  doplněn 
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. 
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13 ZÁSADNÍ ÚKOLY PRO ROK 2021

a) Reorganizace MPJN pro efektivnější využití lidských zdrojů
b) Analýza procesů plánovaní za účelem zlepšení efektivity využití lidských 

zdrojů 
c) Nábor nových strážníků 
d) Plnění úkolů v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19
e) Personální obsazení chybějících funkcí strážník okrskář Mšeno n. N.
f) Udržení míry spolupráce se složkami IZS a odbory MMJN
g) Realizace projektů prevence kriminality

14 ZÁVĚR

V roce 2020 MPJN úspěšně zabezpečila kulturní akce, při kterých díky 
tomu nedošlo k narušení veřejného pořádku. MPJN se významně podílela na 
plnění vládních opatření v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 a 
mnoha  akcích  v součinnosti  se  složkami  IZS,  především  s Policií  ČR. 
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).  Pozitivně  je  třeba  hodnotit  preventivní  práci  MPJN 
stejně jako vyšší využití asistentů prevence kriminality. 

 
Nejzásadnějším  problémem  je  stále  personální  podstav  MPJN,  což 

se nejvíce odrazilo v období léta 2020, kdy v souvislosti s pandemií COVID-
19,  karanténními  opatřeními  a  nemocností  byla  MPJN  na  hranici  svého 
fungování. Dalším problémem je stárnutí stávajícího personálu MPJN a s tím 
související problém s dlouhotrvajícím nedostatkem nových uchazečů o práci 
strážníka.  Z těchto  důvodů  je  třeba  v následujícím  období  se  zaměřit  na 
reorganizaci  MPJN s cílem lepšího  využití  stávajících  lidských zdrojů.  Pro 
případ  dlouhodobého  nenaplnění  potřebného  počtu  lidských  zdrojů  a 
v souvislosti  s dosavadním fungováním organizace se rovněž vedení  MPJN 
bude  zabývat  podrobnou  analýzou  procesů  v organizaci  pro  plánované 
zlepšení efektivity využití lidských zdrojů.
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Přehled použitých zkratek:

AED automatický externí defibrilátor
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 ČR
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 ČR
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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