
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOCENÍ 
 
 

Koncepce prevence kriminality 
Jablonce nad Nisou na léta 2009 až 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, odpovědný za prevenci kriminality u 
Statutárního města Jablonec nad Nisou. 
 
Zprávu o plnění úkolů - vyhodnocení - projednalo zastupitelstvo města a vzalo ji na vědomí svým usnesením 
č. ZM/19/2012 ze dne 26.1.2012. 
 
 



 
Úvod. 
 
Podle článku 5. „Kontrola a hodnocení“ dokumentu Koncepce prevence kriminality města 
Jablonce nad Nisou na léta 2009 až 2011 (dále jen Koncepce), schválené na jednání 
zastupitelstva města dne 25.9.2008 s číslem usnesení 385/2008, předkládám informativní 
zprávu o splnění úkolů  a opatření v ní uvedených ve stati 3.5. „Priority“ a čl. 4. „Cíle a 
opatření k naplnění priorit“. 
Koncepce byla zpracována jako jedna z podmínek pro zapojení města do městské úrovně 
prevence kriminality, vyhlášené Ministerstvem vnitra OPK a vyplývající ze Strategie na léta 
2008 – 2011. Výchozí k jejímu zpracování byly závěry z analýzy kriminality a 
přestupkovosti za léta 2005-2008, ze sociálně demografické analýzy, z výsledků 
sociologického průzkumu pocitu bezpečí občanů, z možností podílu jiných  institucí, 
organizací a zařízení zabývajících se podobnou problematikou na plnění úkolů prevence 
kriminality. 
K zajištění plnění cílů a úkolů Koncepce a Městských programů prevence kriminality 
Jablonce n.N. na kalendářní roky zřídilo město funkci manažera prevence kriminality (do 
1.6.2011) a pracovní skupinu (komisi) prevence kriminality. 
Na základě výsledků analýz, zaměření Strategie prevence kriminality MV, potřeb a 
možností města byly stanoveny cíle a opatření v prioritních oblastech, a to : 
  

I. V oblasti pouliční kriminality 
II. V oblasti prevence sociálně patologických jevů 

III. V oblasti dopravy 
IV. V systému prevence kriminality  

 
K jejich naplňování byly zpracovávané a hodnocené projekty prevence kriminality; na jejich 
plnění se metodicky i finančně podílel odbor prevence kriminality MV a  Liberecký kraj. 
Starosta města každý rok předkládal zastupitelstvu Městský program prevence kriminality 
(MPPK)  na kalendářní rok  i jeho hodnocení. Úkoly a opatření v nich stanovené vycházely 
z Koncepce a z aktuálních analýz i možností města. Proto obsahem této informativní 
zprávy je jen hodnocení  hlavních úkolů a opatření v jednotlivých oblastech – prioritách. 
 
 

I. V oblasti pouliční kriminality. 
 
Byly stanoveny cíle k omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, ke snížení nápadu 
trestných činů. 
V rámci pravidelných analýz kriminality byly tipovány a upřesňovány  rizikové oblasti a 
lokality a přijímána technická i organizační opatření. 
V rámci této priority byly realizované přednášky a besedy jak pro širokou veřejnost, tak i 
specifické skupiny obyvatel. 
Pro seniory nad 75 let byl po dobu 3 let realizován projekt „Stáří bez rizika“ s dotací MV ze 
státního rozpočtu. Přednášek a besed organizovaných OKŘ za spolupráce s MP se 
zúčastnilo celkem 563 seniorů .  
Dalších přednášek a besed pro seniory, připravených městskou policií , se zúčastnilo 256 
seniorů.  
V roce 2011 byl realizován projekt „Informační portál - Bezpečný Jablonec“ pro skupiny 
obyvatel postižených kyberšikanou, majetkovou trestnou činností, dluhovou pastí. 
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Z technických opatření byl dokončen projekt Modernizace a rozšíření MKDS ve 
vytipovaných rizikových lokalitách, a to s dotací MV 1 kamerový bod s technologií, v rámci 
projektu „Regenerace hasičské zbrojnice…“ 18 s dotací z  Regionálního operačního 
programu NUTS II a v IPRM 4 kamerové body s dotací z Integrovaného operačního 
programu. O jejich umístění bylo rozhodnuto na základě závěrů z analýzy kriminality, 
stanovení rizikových oblastí a potřeb řešení událostí. Z kamerových bodů lze dohlédnout 
na rizikové lokality i lokality důležité při řešení dopravy a mimořádných událostí na území 
města. Samostatný vstup do tohoto systému mají kromě městské policie i PČR, HZS LK a 
ZZS LK. V současné době MKDS disponuje 31 kamerami, z nichž je 27 otočných a 4 
stacionární s úložištěm dat.   
Od r. 2009 je plněn projekt „Okrskář“. Je stanoveno 7 okrsků s 5 kontaktními místy, do 
kterých jsou určení strážníci městské policie a příslušníci PČR.  
Hlavní úkoly oblasti byly splněny. 
 

II. V oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 
V roce 2010 byl v Jablonci n.N. ,jako v jednom z mála měst v ČR, realizován projekt 
Systém včasné intervence (SVI) s dotací ze státního rozpočtu. Starosta města zřídil Řídící 
výbor SVI, byla sepsána dohoda hlavních partnerů, byly splněny úkoly přípravné i 
projektové fáze a byl vytvořen Tým pro mládež. Zkušební provoz byl zahájen v r. 2010, 
ostrý provoz v r. 2011. Do projektu jsou zapojeny OSPOD MěÚ, okresní státní 
zastupitelství, okresní soud, PČR, Probační a mediační služba ČR, městská policie. Tento 
webový systém umožňuje napojení všech subjektů působících v oblasti péče o rizikovou a 
ohroženou mládež. V roce 2011 byly zapojeny další subjekty – školy a školská zařízení, 
nemocnice Jablonec n.N., pediatři, pedagogicko psychologická poradna. 
Po dobu 3 let město v součinnosti s  NNO a dalšími složkami organizovalo a řídilo v době 
letních prázdnin  výchovně vzdělávací příměstské a pobytové tábory pro mládež 
ohroženou sociálním vyloučením s dotací  ze státního rozpočtu. Celkem se 4 turnusů 
zúčastnilo 82 spokojených dětí. 
K problematice bezpečného chování, zvyšování právního vědomí a úloze policejních 
složek při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti připravila městská policie 
přednášky a besedy pro děti v mateřských školách, 7. tř. základních škol a pro studenty 
středních škol a SOU. Celkem se jich zúčastnilo 1245 dětí v MŠ, 1111 dětí 7.tř. ZŠ a 1081 
studentů. 
Nepodařilo se zajistit venkovní vybavení prostranství pro děti u Ubytovny pro rodiče 
s dětmi ul. Puškinova a Za Plynárnou. Žádostem města o dotaci u Nadace ČEZ nebylo 
vyhověno.  
Hlavní cíle a úkoly , kromě výše uvedeného, byly splněny. 
 
III. V oblasti dopravy. 

 
Ke zvýšení bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích byly vytipovány, zřízeny a 
nasvíceny 3 rizikové přechody pro chodce, a to v ul. Chelčického, Pražská - Revoluční a 
Vodní - Nová Pasířská. 
Ke zvýšení bezpečnosti provozu a pro společné akce - kontroly PČR a městské policie - 
byla na území města zřízena 3 a upravena 2 odstavná stanoviště pro policejní hlídky na 
hlavních přístupových komunikacích, která jsou využívána při mimořádných dopravních 
akcích a běžných kontrolách provozu na pozemních komunikacích, řidičů a vozidel. 
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V rámci rozvoje dopravní výchovy městská policie připravila a organizovala 2 akce, a to 
přednáškovou pro děti do 8 let „Kdo má pod čepicí může na silnici“ a pro děti a veřejnost 
dohledovou  „Bezpečný přechod.“ 
Akcí ke zvýšení úrovně dopravní výchovy na DDH,  mezi které patří výuka dopravní 
výchovy dle tematického plánu pro děti 3.a 4. tř. ZŠ, Týden dopravní bezpečnosti, 
dopravní soutěže mladých cyklistů aj., se zúčastnilo celkem 13 611 osob. 
Stanovené úkoly byly splněny. 
 
IV. Součinnost, stabilita, ucelenost systému PK 
 
Město se zapojilo do městské úrovně prevence kriminality vyhlášené MV pro 49 měst 
s více než 25 tis. obyvatel; spolu s Ministerstvem vnitra OPK a KÚ LK OKŘ  nastolilo 
zásady vzájemné spolupráce, trvale vyčleňuje nezbytné finanční prostředky k plnění úkolů 
a opatření prevence kriminality a navedlo systém do realizace opatření. Ten spočíval 
v určení osoby odpovědné (manažera prevence kriminality), zřízení pracovní skupiny 
(komise) pro prevenci kriminality a nastolení zásad součinnosti jednotlivých složek a 
institucí při definování cílů, úkolů a opatření městských programů PK na kalendářní rok a 
jejich plnění a pravidelné hodnocení na jednání komise prevence kriminality města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRÁT MĚSTA, ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
str. 4 



 
 

 
Finanční náklady na prevenci kriminality - 2009 až 2011 (2008 – 2011) 

 
Z toho /Kč/ Rok  Název projektu Celkem 

/Kč/ MV-státní 
rozpočet 

Grant LK Rozpočet 
města 

Stáří bez rizika 165 621,00 130.000,00  35 621,00
Rozšíření 
kam. systému  

395.600,00 316.000,00  79.600,00

Na Rozcestí 102 208,00 68.000,00  34 208,00
Akce sídliště 127 842,00 102 000,00  25 842,00
Příměstský tábor 37 833,00 29 000,00  8 833,00
Sportovní 
vybavení 2 

76 485,00 61 000,00  15 485,00

Ostatní  382 547,00  382 547,00

2009 

Celkem  1 288 136,00 706 000,00  582 136,00
Stáří bez rizika 92.276,00 73.820,00  18.456,00
SVI 1.141.350,00 901.000,00  240.350,00
Příměstský tábor 103.467,00 80 000, 23 467,00
Sportovní aktivity 84.109,00 67 287,00 16.822,00
Ostatní  53 762,00  53 762,00

2010 

Celkem  1 474 964,00 974 820,00 147 287,00 352 857,00
Stáří bez rizika 37.941,00 34.146,00  3.795,00
Bezpečný 
Jablonec 

65.000,00 52.000,00 13.000,00

Pobytový tábor 60.000,00 50.000,00  10.000,00
Sportovní aktivity 70.000,00 60.000,00 10.000,00
Ostatní  185 321,00  185 321,00

2011 

Celkem 418 262,00 84 146,00 112 000,00 222 116,00
2009 - 
2011 

Všechny 
(platnost 
Koncepce) 

3 181 362,00 1 764 966,00 259 287,00 1 157 109,00

2008 Všechny 2 034 607,00 978 000,00  1 056 607,00
2008 - 
2011 

Všechny 
(platnost 
Strategie)  

5 215 969,00 2 742 966,00 259 287,00 2 213 716,00
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Vývoj trestné činnosti (vybrané trestné činy) 
 

Rok Trestné činy 
2008 2009 2010 2011 

2008 a 
2011 

CELKEM 1729 1656 1601 1538 -191
Loupeže  25 20 31 35 +10
Úmyslné ublížení na zdraví 42 33 23 33 -9
Násilné trestné činy celkem 142 115 121 141 +1
Krádeže vloupáním do 
obchodů 

29 28 46 41 +12

Krádeže vloupáním celkem 247 239 304 242 -5
Krádeže motorových vozidel 199 140 134 108 -91
Krádeže z aut 259 247 204 165 -94
Krádeže prosté celkem 761 637 567 517 -244
Výtržnictví  51 41 35 51 -
 
 
Závěr 
 
V letech 2009 až 2011 byla zajištěna stabilita a ucelenost prevence kriminality na území 
města především proto, že v Koncepci byly stanovené reálné cíle, které vycházely 
z důsledné analýzy situace. Odpovědnou činností  členů pracovní skupiny i komise 
prevence kriminality byla zajištěna potřebná součinnost jak při stanovení priorit koncepce, 
tak při zpracování a plnění cílů a úkolů městských programů prevence kriminality. 
V prosinci 2011 schválila vláda ČR závazný dokument „Strategie prevence kriminality na 
léta 2012 až 2015“, který stanovuje a doporučuje plnění úkolů prevence kriminality na 
úrovni republikové, krajské a lokální (města, obce). Jablonec nad Nisou patří mezi města, 
kterým je Strategií doporučeno zpracovat Koncepci (plán) prevence kriminality na období 
2012(13) až 2016; z ní se má vycházet při zpracování Městských plánů (programů) 
prevence kriminality na kalendářní rok.  
Program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2012 bude předložen 
k projednání a schválení radě města na schůzi v měsíci únoru a Plán prevence kriminality 
statutárního města Jablonec nad Nisou na léta 2012 až 2016 zastupitelstvu města na 
jednání v červnu 2012. 

MAGISTRÁT MĚSTA, ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
str. 6 


