
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLNĚNÍ  
 
 

cílů a úkolů Bezpečnostní politiky Jablonce nad Nisou 
v období let 2008 až 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení. 
Zprávu projednalo zastupitelstvo města a vzalo ji na vědomí svým usnesením č. ZM/42/2012 ze dne 
23.2.2012. 
 
 



 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 345/2008 z 19.6.2008 schválilo dokument 
Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou (dále jen BPM) na období 2008 až 2011. 
Ve stati IV jsou stanoveny hlavní cíle a úkoly na období 2008 až 2011 (2013) vyplývající 
z analýzy stavu v jednotlivých oblastech, z úrovně a připravenosti složek podílejících se na 
jejich plnění. Hodnocení úkolů bylo prováděno vždy za kalendářní roky, předkládáno 
zastupitelstvu a byla stanovena upřesňující opatření. 
Na základě ustanovení stati V. odst. 1 písm. e) je zastupitelstvu města předkládána 
informativní zpráva o plnění úkolů a opatření za období 2008 až 2011.  
 
I. Plnění hlavních úkolů v jednotlivých oblastech. 

 
A) V oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 
1. Byla zpracovaná a zastupitelstvem města schválená Koncepce činnosti Městské 

policie (MP) v Jablonci nad Nisou na léta 2009 – 2011 a Koncepce na léta 2012 až 
2014. 
Činnost MP je pravidelně hodnocena,  zpráva je předkládána na jednání ZM za 
pololetí a rok. 
Úkol je plněn. 

2. Pravidelně se konají týdenní (14 denní) součinnostní porady zástupců MP a  PČR LK 
ÚO Jablonec n.N. a OO Policie LK Jablonec n.N.  
Součinnostní otázky a úkoly MP a PČR byly rozpracované v Plánu činnosti MP na rok. 
Organizační změny u PČR ÚO Jablonec n.N. k 1.1.2009 neměly zásadní negativní 
dopad na plnění součinnostních úkolů.  
Součinnostní úkoly byly plněny, hodnocení je součástí Zprávy o činnosti městské 
policie za rok . 

3. V roce 2008 byla připravena realizace projektu „okrskář“ se zahájením plnění úkolů 
v roce 2009. Byla přehodnocena území okrsků a jejich rozsah tak, aby byly přibližně 
stejné co do rozlohy, byli vybráni strážníci a příslušníci P ČR ÚO Jablonec nad Nisou 
k plnění úkolů v jednotlivých okrscích. Projekt „okrskář“ je realizován od 1.2.2009, je 
plněn podle plánu a jeho hodnocení je součástí Zprávy o činnosti MP. V současné 
době je zřízeno 7 okrsků s 6 kontaktními místy. 

4. V lednu 2011 byl stavebně dokončen projekt „Regenerace bývalé hasičské zbrojnice a 
modernizace a rozšíření MKDS“ jako nový objekt  MP , oddělení krizového řízení a 
pracoviště krizového řízení s možností dočasného nouzového ubytování omezeného 
počtu evakuovaných osob. 

5. Souběžně byl dokončen projekt Modernizace a rozšíření městského kamerového 
monitorovacího systému na dohlížecí systém s 27 kamerovými body. K 31.12.2011 je 
v MKDS zapojeno celkem 31 kamerových bodů.  
 
 
Technicky je umožněn vzdálený přístup základních složek IZS do systému, včetně 
přístupu ke 3 kamerovým bodům v Bedřichově a v Janově n.N. 
 

Úkoly a opatření jsou rozpracované v řídících dokumentech MP, oddělení krizového řízení 
a jsou  plněny. 
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B) Dopravní bezpečnost. 
 
a) Každoročně byly plánované a provedené nejméně 2 společné akce PČR a MP 

v období zaměřené na bezpečnost silniční dopravy a chodců na komunikacích. Další 
společné akce byly organizované v měsíci dubnu v rámci  měsíce bezpečnosti 
provozu. S ohledem na organizační změny a početní stavy příslušníků  

b) Je realizován projekt „Zvýšení bezpečnosti účastníků provozu na pozemních 
komunikacích na přechodech pro chodce.“ V součinnosti s PČR byly vytipované 
přechody k nasvícení nebo místa ke zřízení a nasvícení nových přechodů.  
V letech 2008 až 2010 bylo nově zřízeno a nasvíceno celkem 11 přechodů pro 
chodce, z toho  z rozpočtu města – OKŘ (prevence kriminality) bylo zřízeno a 
nasvíceno 6 přechodů  a jeden s finanční podporou Mikroregionu Jizerské hory v ul. 
Rychnovská.  
MP v součinnosti s PČR organizovala a prováděla dohled nad bezpečností chodců na 
přechodech v rizikových místech a u školských zařízení.    

c) V roce 2008 byla v součinnosti s PČR vytipována místa pro zřízení kontrolních 
stanovišť policie (PČR + MP), a to na nebezpečných úsecích komunikací z hlediska 
BESIP. V roce 2009 byla vybudována 3 kontrolní stanoviště (ul. Pražská, Prosečská, 
Tovární) a upravena 2 stanoviště v ul. Pražská  a v ul. Prosečská.  

d) Městská policie a Policie ČR plnily úkoly dopravní výchovy ve školských zařízeních a 
na dětském dopravním hřišti. Hodnocení je součástí zprávy o činnosti MP. 

Úkoly byly plněny podle plánu. 
 
C) Prevence – kriminality a ostatní. 
 
a) Byla zpracovaná a zastupitelstvem města v září 2008 schválená Koncepce prevence 

kriminality na léta 2009 – 2011. Informativní zprávu o jejím plnění schválilo ZM na 
svém jednání dne 26.1.2011 s číslem usnesení 19/2012. 

b) Starosta města v letech  2008 až 2010 ustanovil Pracovní skupinu prevence 
kriminality, která projednávala a schvalovala dokumentaci Městských programů 
prevence kriminality a byla spoluodpovědná  za jejich plnění. Od roku 2011 tuto 
povinnost plní Komise prevence kriminality. 

c) Plány prevence kriminality zpracovával a odpovědnost za jejich plnění do června roku 
2011 měl manažer (manažerka) prevence kriminality spolu s vedoucím OKŘ, po 
zrušení této funkce u MěÚ přešly uvedené povinnosti jen na osobu odpovědnou za 
plnění Programu, a tou je vedoucí oddělení krizového řízení.  

d) Při zpracování dílčích projektů a dalších opatření Programů na rok byla projednána 
spoluúčast neziskových organizací, církví a dalších institucí při jejich realizaci. Své 
úkoly tyto organizace splnily. 

e) V průběhu let 2008 (2009) až 2011 bylo realizováno celkem 41 projektů, z toho  se 
státní účelovou dotací 13 (od r. 2009 10projektů) v celkovém objemu 2 742 966,00 Kč 
(1 764 966,00) a další z finančních prostředků vyčleněných městem v celkovém 
objemu 2 213 716,00 Kč (1 157 109,00) a z grantového fondu KÚ LK.  
Z hlavních to byly projekty Stáří bez rizika, Kamerový soubor v ul. Budovatelů 
s dohledem na rizikovou lokalitu Tyršovy sady a okolí, sportovní bavení, vzdělávací 
příměstské (pobytové) tábory pro mládež, Systém včasné intervence, aj. 
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Hlavní úkoly a opatření v oblasti prevence kriminality stanovené v Koncepci prevence i 
Městských programech prevence kriminality na kalendářní roky byly splněny. 
Plnění a hodnocení úkolů MPPK 2011 je zpracované, projednané  v pracovní skupině 
prevence kriminality 20.1.2012 a odeslané ministerstvu vnitra cestou Krajského úřadu 
Libereckého kraje dne 6.2.2012. 
 
D) Ochrana před ohrožením přírodními vlivy a následky technologických havárií. 
 
a) V roce 2011 byla dokončena realizace projektu vybudování a vybavení nového 

pracoviště krizového řízení města, které poskytuje i možnost dočasného umístění a 
péče o obyvatele, kteří se v důsledku řešení mimořádné události ocitli v nouzi.  

b) Projekt „Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ (na 27 
kamerových bodů ve vytipovaných lokalitách) je součástí projektu „Regenerace bývalé 
hasičské zbrojnice..“. Tento systém je zařazen do situační prevence kriminality, ale je 
využitelný i při monitorování situace při možných MU (povodně, úniky nebezpečných 
látek, řešení dopravy, přeprav a evakuace obyvatelstva).  

c) Součástí projektu „Regenerace bývalé hasičské zbrojnice“ bylo i rozšíření stávajícího 
Varovného a informačního systému obyvatelstva o dalších 20 bezdrátových hlásičů na 
celkových 46 a instalace 6 informačních panelů. 

d) V roce 2009, 2010, 2011 byly aktualizovány části Havarijního plánu pro správní obvod 
Jablonce n.N. obce s rozšířenou působností, Plány evakuace Jablonce n.N. a 2 obcí,  
dokumentace bezpečnostní rady a krizového štábu města, dokumentace povodňových 
komisí. Byly projednány a aktualizovány vnitřní havarijní plány ohrožujících subjektů. 
Byl zpracován Dodatek k plánu zimní údržby se stanovením povinností, úkolů a 
odpovědnosti při řešení souběhu událostí – přírodní kalamity. 
Bylo zahájeno řešení nouzových dodávek elektřiny subjektům důležitým pro chod 
města a život obyvatel, a to s JTR a.s. (dodávky tepla) a SčVK, a.s., záv. Vratislavice 
(dodávky pitné vody.) 
Je plněn úkol aktualizovat operační plány k řešení možných krizových situací 
Krizového plánu pro správní obvod Jablonce n.N. obce s rozšířenou působností.  
Bylo provedeno sedm odborných příprav pracovních skupin k zabezpečení evakuace a 
nouzového přežití obyvatelstva, z toho jedno zaměstnání jako ukázkové pro 
pracovníky krizového řízení HZS LK, Magistrátu města Liberce, městských úřadů 
Česká Lípa a Tanvald. 

e) Každoročně byly provedeny odborné přípravy  členů povodňových komisí Jablonce 
n.N., starostů obcí a zástupců subjektů ohrožených povodní k přípravě na řešení 
povodní a všech opatření k ochraně obyvatelstva na území města i obcí ve správním 
obvodu Jablonce n.N. obce s rozšířenou působností.  

f) Každý rok se za řízení starosty města konala odborná příprava krizového štábu a 
starostů obcí jako příprava na řešení možných mimořádných událostí a krizových 
situací. 
Dobrá součinnost orgánů krizového řízení města, starostů obcí  a složek IZS se 
prokázala při řešení událostí v červenci a srpnu 2009 (přívalové deště, vichřice), v říjnu 
2009 (sněhová kalamita), při zajištění nasazení sil a prostředků při povodních v roce 
2010 a jiných událostech. 

g) V březnu 2011 provedl Hasičský záchranný sbor LK – Krajské ředitelství a Krajský 
úřad Libereckého kraje u oddělení krizového řízení kontrolu ve smyslu ustanovení  
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krizového zákona a ustanovení zákonů k zajištění připravenosti na MU a řešení 
krizových situací. 
Závěr : kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Připravenost ORP Jablonec nad 
Nisou na krizové situace a řešení mimořádných událostí je na vysoké profesionální 
úrovni. 

 
Úkoly v oblasti ochrany před ohrožením přírodními vlivy a technologickými haváriemi byly 
splněny. 
 

II. Upřesnění hlavních úkolů a opatření v roce 2012 . 
 
A. Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 

a) Rozpracovat úkoly z Koncepce činnosti MP v plánovacích dokumentech roku 2012;
       -ředitel MP 

b) Vyhodnotit a  analyzovat výsledky projektu „okrskář“  
-součinnost MP a P ČR; 

c) Pokračovat v tipování kriminálně rizikových lokalit, zaměřit se na lokality, které 
nejsou pod dohledem MKDS 

-P ČR, MP 
d) Po organizačních změnách u MP stanovit zásady a priority součinnosti mezi P ČR 

a MP při zajišťování záležitostí veřejného pořádku; s tím úzce souvisí i součinnost 
při zvýšení účinnosti pochůzkové služby ve vytipovaných kriminálně rizikových 
lokalitách. 

-MP, P ČR 
B. Dopravní bezpečnost. 
 

a) Plánovat společné dopravní akce P ČR a MP s využitím vybudovaných stanovišť;
       -P ČR DI, MP; 

b) Pokračovat v realizaci projektu  „Zvýšení bezpečnosti účastníků provozu…“ a 
v akcích dopravní výchovy    -MP + P ČR; 

 
C. Prevence kriminality. 
 

a) Zpracovat Plán prevence kriminality města Jablonec nad Nisou na období 2012 až 
2016 a předložit ho ke schválení ZM v červnu 2012. 

  -Vaníček, Komise PK 
b) Plnit opatření schváleného Programu prevence kriminality na rok 2012 

-Vaníček,Komise PK,smluvní  
 strana,  OKŘ; 

c) Realizovat Systém včasné intervence , zajistit činnost řídícího výboru  
-OSPOD, OKŘ; 

d) Hlídkovou činnost MP a P ČR zaměřit na kriminálně rizikové lokality a lokality Na 
Vršku, Tyršovy sady     -MP, P ČR 

e) Na jednáních Komise  prevence kriminality hodnotit součinnost orgánů při plnění 
úkolů Programů PK, Komunitního plánu a Akčního plánu protidrogové politiky LK
       -Komise PK 
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D. Ochrana před ohrožením. 
 

a) Provést analýzu ohrožení obyvatelstva ve správním obvodu města i ORP 
s důrazem na zdroje rizik technologických havárií  

-OKŘ, HZS LK 
b) Plnit úkoly zpracování Krizového plánu Jablonce nad Nisou obce s rozšířenou 

působností dle schváleného harmonogramu  
-OKŘ, HZS LK, P ČR 

c) Prověřit opatření a aktualizovat dokumentaci pro řešení mimořádných událostí a 
povodní (Havarijní plán, Povodňové plány, ostatní dokumentaci bezpečnostní rady, 
KŠ, povodňových orgánů města a obcí)       -
OKŘ, OŽPaPP, PLA a.s. 

d) V měsíci září provést námětové cvičení krizového štábu Jablonce n.N. a starostů 
obcí na řešení modelové krizové situaci 

-OKŘ, členové KŠ, obce 
e) Provést nácviky pracovních skupin 2 zařízení pro zajištění evakuace obyvatelstva 

spojené s přijetím osob a  jejich zabezpečením         
       -OKŘ,  ZŠ Pasířská, ZŠ Na Šumavě 

f) Zpracovat potřebu náhradních zdrojů elektřiny pro subjekty kritické infrastruktury a 
další na území města i ORP   

-OKŘ, HZSLK, JTR,a.s, SčVK, a.s.,    
 RWE SP,a.s.,obce  
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