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I. ÚVOD 
 
Materiál Bezpečnostní politika statutárního města Jablonce nad Nisou na 
období 2013 až 2016 (dále i BPM) je zpracován na základě usnesení ZM  
č. 42/B/2012 ze dne 23.2.2012. 
Materiál vychází ze závěrů zprávy o plnění cílů a úkolů BPM na léta 2008 až 
2011, z provedené analýzy kriminality, analýzy  přestupkovosti, dopravní 
nehodovosti, závěrů sociálně demografické analýzy, z výsledků 
sociologického průzkumu obyvatel města, stavu sociálně vyloučených skupin 
a lokalit, stavu prevence kriminality, z analýzy rizik ohrožení přírodními vlivy 
nebo technologickými haváriemi a s využitím závěrů z materiálů  ke Strategii 
rozvoje města, Integrovaného plánu rozvoje města - stať veřejná správa, 
udržitelný rozvoj, veřejný pořádek a bezpečnost. 
Cílem je stručně zhodnotit stav a podíl odpovědných složek a institucí v 
oblasti bezpečnosti; stanovit dlouhodobé cíle včetně zpracování koncepcí 
v jednotlivých oblastech činností,  stanovit zásady součinnosti a odpovědnost 
za plnění úkolů. 
Zhodnotit a stanovit :  

- možné hrozby a  ohrožení 
- rozsah a dopad na funkce města, činnost obyvatel 
- stav složek a  institucí, jejich podíl na řešení situace a účinnost 

práce 
- cíle ke zlepšení 
- zabezpečení splnění cílů – personální , logistické, součinnostní 
- jaké a čí  koncepce zpracovat, zaměření činností v nich 
- součinnost, návaznost v plnění úkolů 
- upřesnění BPM, zpracování ročních plánů a jejich hodnocení 

 
Tento dokument není neměnný a neřeší detailně jednotlivé problémy. Úkoly 
a opatření v něm musí být upřesňované v návaznosti na aktuální stav a  
závěry z dílčího hodnocení jednotlivých oblastí. 
Aktualizaci a upřesnění cílů a opatření bude nutné provést po přijetí novel 
zákona o Policii ČR, zákona o obcích a nabytí účinnosti a platnosti novely 
zákona o obecní policii. 
 
Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení. Návrh 
dokumentu projednala Bezpečnostní rada Jablonce nad Nisou ORP na svém 
pravidelném jednání dne 12.12.2012 a doporučuje jej zastupitelstvu města 
ke schválení. 
 
Zastupitelstvo města schválilo dokument Bezpečnostní politika města 
Jablonce nad Nisou na léta 2013 až 2016 svým usnesením č. 209 /2012 ze 
dne 20.12.2012. 
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II. BEZPEČNOSTNÍ  SITUACE 
 
1. Vývoj kriminality 
 
V analýze vývoje kriminality (trestné činnosti) jsou zahrnuté vybrané trestné 
činy (trestná činnost) které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují bezpečí občanů 
města a jsou zároveň činností PČR, MP a dalších orgánů na území města 
ovlivnitelné. 
Z analytických materiálů PČR vyplývá, že trestná činnost se na území města 
snižuje; spácháno bylo  roce 2008 1729 a v roce 2011 1538 trestných činů. 
Počet násilných trestných činů kolísá, v roce 2008 142, v roce 2009 115 ale 
pak nárůst až na 141 v roce 2011. Poklesl počet t.č. úmyslného ublížení na 
zdraví ze 42 v roce 2008 na 33 v r. 2011 (tj. o 21 %), na druhé straně se však 
zvýšil počet loupeží , a to z 25 v r. 2008 na 35 v r. 2011 !!  
Zvýšil se počet krádeží vloupáním, a to z 247 v r. 2008 na 304 v r. 2011( o 
23%) ; počet vloupání do bytů je zhruba na stejné úrovni, ale výrazně vzrostl 
počet vloupání do obchodů,  z 29 v r. 2008 na 41 v r. 2011 (o 41 %) !!. 
Počet krádeží prostých, mezi které zahrnujeme krádeže motorových vozidel, 
krádeže z automobilů, krádeže kapesní, se snížil, ze 761 na 517 !! Výrazně se 
snížil počet krádeží motorových vozidel dvoustopých, a to ze 140 na 108 v r. 
2011 (o 36%) a počet krádeží z automobilů z 259 na 105 (o 60%).  
Z ostatních trestných činů klesl počet t.č. poškozování cizí věci, z 217 na 179 
(o 17,5 %), sprejerství z 8  na 1 případ; počet trestných činů výtržnictví se 
nezměnil (51 případů). Snížil se počet t.č. šíření toxikomanie, z 12 na 10 
případů v roce 2011. 
Objasněnost byla v roce 2008 u loupeží 44%, v roce 2011 55%; u úmyslného  
ublížení na zdraví 74%, v r. 2011 74%. Objasněnost u krádeží vloupáním 
celkem zůstává zhruba na 22%; u krádeží motorových dvoustopých vozidel 
v roce 2008 22%, v roce 2011 klesla na 10%. Celková objasněnost krádeží 
prostých klesla z 28% v roce 2008 na 24% v roce 2011. Výrazně poklesla i 
objasněnost t.č. poškozování cizí věci, z 24% na 19,5% v roce 2011. Naopak 
se zvýšila objasněnost t.č. výtržnictví, a to z 88%  na 98% v roce 2011. 
Výrazně se snížil podíl nezletilých a mladistvých na páchání trestné činnosti. 
Jestliže v roce 2008 spáchali nezletilí 17 t.č., pak v roce 2011 jich bylo 9 ; 
v roce 2008 spáchali mladiství 61 trestných činů, v r. 2011 16 případů. 
Nadále zůstává vysoký počet seniorů poškozených trestnou činností. V roce 
2008 jich bylo 93, v roce 2011 115 případů !! A to při celkovém poklesu 
nápadu trestné činnosti o 191 trestných činů!! 
Policie ČR OŘ Jablonec n.N. provedla hodnocení nápadu „majetkové pouliční 
kriminality“ částečně ovlivnitelné výkonem základní pochůzkové služby. Do 
hodnocení byly zahrnuty trestné činy loupeže, krádeže vozidel, vloupání do 
vozidel a vloupání do obchodů,domů a bytů. Nejvíce případů se vyskytlo 
v lokalitách „sídliště Mšeno“ , v lokalitě Paseky,  „Nemocnice“, v lokalitách  
„Pěší zóna“ (Komenského, Podhorská) „Bazén“ a  „Žižkův vrch“ . 
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Dílčí závěr z hodnocení oblasti: 
a) od roku 2008 klesl počet sledovaných spáchaných trestných činů na 

území města  o 191 (o 11%) a v jednotlivých druzích především krádeže 
motorových vozidel o 91(o 54%), krádeží z aut o 94 (36,2%), celkový počet 
krádeží klesl o 241 (o 31%) 

b) na druhé straně meziročně (2010 – 2011) stoupl počet násilných 
trestných činů – o 20 (o 16%); v r. 2008 činil podíl násilných t.č. na 
celkové kriminalitě 8,2%, v roce 2011 9,2% 

c) zvýšil se podíl t.č. výtržnictví na celkové trestné činnosti (2,9% na 3,3 %) 
– počet stejný (51) při celkovém poklesu; ale meziroční nárůst (2010 – 
2011) o 16 (45%) 

d) výrazně stoupl počet t.č. vloupání do obchodů, z 29 v r. 2008 na 41 v r. 
2011 (o 41%) – nárůst především v r. 2010, 2011 

e) rizikovou skupinou zůstávají senioři; v r. 2008 bylo postiženo trestnou 
činností 93 seniorů (5,4%), pak v r. 2011 – 115 (7,5%); nárůst 
v absolutním počtu poškozených je o 22 (o 23%) a trend posledních 3 let 
se nemění. 

f) Výrazně se snížil nápad trestné činnosti v lokalitách s dohledem kamer 
MKDS; naopak se zvýšil v některých částech centra města bez dohledu 
kamer (Komenského, Podhorská). 

 
2. Dopravní nehodovost. 
 
V roce 2008 došlo na území města Jablonec nad Nisou k 709  a v roce 2011 
k 338 dopravním nehodám (to lze přisuzovat novele zák. č. 361/2000 Sb. o 
silničním provozu). Zaviněno řidiči jich bylo 88%, chodcem 2%, což je méně 
než např. v r. 2006. Podstatně ale vzrostl počet nehod zaviněných cyklisty – 
z 9 v r. 2008 na 16 v r. 2011. Nejčastější příčinou nehod byl trvale nesprávný 
způsob jízdy, dále nedání přednosti  a nepřizpůsobení rychlosti jízdy.  
V letech 2008 i v r. 2011 přišla o život 1 osoba (v r. 2009 4!). Ve srovnání 
s rokem 2008 poklesl počet těžce zraněných z 18 na 15 (ale zvýšení o 9 ve 
srovnání s r. 2010). Zvýšil se počet lehce zraněných z 91 v roce 2008 na 101 
v roce 2011. 
Dílčí závěr : 
Počet dopravních nehod na území města se v roce 2011 ve srovnání s r. 2009 
snížil o 29 (8%), snížil se i počet nehod zaviněných chodci, ale podstatně 
vzrostl počet nehod zaviněných cyklisty – o 7 proti r. 2008 (o 77%); ve 
srovnání r. 2009 a 2010 dokonce o 10 (o 111 %). 
Nejvíce zatíženým úsekem dopravní nehodovosti je ul. Palackého. 
Nebezpečné úseky z hlediska nedodržování povolené rychlosti jsou ulice 
Palackého, Podhorská od křiž. s ul. Mosteckou po Paseky, ul. Belgická, ul. 
Rýnovická. Nebezpečnými jsou i přechody pro chodce poblíž kruhových 
křižovatek, na ul. Podhorská, U Přehrady, ul. Palackého. Závažným 
problémem je nedostatek parkovacích míst na sídlištích na celém území 
města. 
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3. Vývoj přestupkové činnosti. 
 
Nápad přestupkové činnosti se na území Jablonec n.N. snižuje. V roce 2008 
bylo hlášeno nebo zjištěno 2166 přestupků, 1564 přestupků v roce 2011, což 
je pokles o 602 (o 27%). Z nich bylo objasněno (uznání viny) v 892 případech 
(57%), v roce 2008 v 1444 případech (66%). K poklesu došlo u přestupků 
proti majetku, dopravních a ostatních,  k navýšení došlo u přestupků proti 
občanskému soužití, a to o 80.   
Dílčí závěr : 
Ve srovnání s r. 2008 se v r. 2011 počet přestupků spáchaných mladistvými 
navýšil, a to o 10 na 35 !! při celkovém poklesu přestupkové činnosti.  V roce 
2008 se mladiství podíleli 1,1 % na spáchání přestupků, v r. 2011 2,2%. 
K nárůstu došlo u páchání přestupků mladistvými ve všech sledovaných 
oblastech, tj. proti majetku, proti občanskému soužití a veřejnému pořádku . 
 
4. Závěry ze sociálně demografické analýzy. 
  
a) Míra nezaměstnanosti v Jablonci n.N. kolísá, od 4,6%, v roce 2007 přes  

9 % v roce 2010 k 7,8% v roce 2011.  V porovnání s ostatními městy a 
obcemi kraje je relativně nízká, čtvrtá nejnižší. Tento stav je dobrý i 
s ohledem na rozsah možné trestné činnosti. Je ale předpoklad, že 
vzhledem ke stavu a vývoji v některých průmyslových odvětvích může 
míra nezaměstnanosti stoupat. 

b) Na území města vzniklo od r. 1995 několik sociálně i územně 
vyloučených lokalit. Jsou to především Liberecká 146 a 148, objekt Za 
Plynárnou 13, přízemí Prosečská 176, části ulic Dlouhá a Revoluční. Tyto 
lokality byly zřízeny jednak pro neplatiče, dále pro mladé rodiny v bytové 
krizi. V ulicích Dlouhá a Revoluční žije ve staré zástavbě na 200 Romů. 
Zásadními problémy obyvatel těchto lokalit jsou nízká vzdělanostní 
úroveň, tedy i nízká kvalifikace a snížená možnost uplatnění na trhu 
práce, nízký ekonomický a sociální standart. Odhad míry 
nezaměstnanosti v těchto lokalitách je 70 až 85%. Dalšími problémy jsou  
zadluženost, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních 
dávkách aj. Z toho pak plynoucí trestná činnost, záškoláctví, gamblerství.   

c) Cizinci zatím nepatří v Jablonci n.N. mezi problémovou skupinu obyvatel. 
Magistrát města Jablonec n.N. řeší jejich vstup do systému pomoci 
v hmotné nouzi a přiznání dávek hmotné nouze. Cizinci žádají o pomoc 
při řešení bytové situace. Na základní školy dochází 98 žáků – dětí 
cizinců ( 30 Slováků, 42 Ukrajinců, 8 Vietnamců a další) a jsou 
bezproblémoví. 
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5. Závěry ze sociologického průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů 

provedeného v roce 2012 na vzorku 431 obyvatel města. 
 
a) Z druhů kriminality občany nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepích a 

chodbách (58%); dále vykrádání aut (38%) a přepadení, okrádání (34%); 
b) Z přestupků jim nejvíce vadí znečisťování veřejných prostranství psími 

výkaly (55%), přestupky v silničním provozu (41%) a přestupky v opilosti 
(31%); 

c) Největší problémy v okolí svého bydliště vidí  v chování příslušníků 
národnostních menšin (59%); v nedisciplinovaných řidičích (47%), 
v odpadu a špíně na ulicích a v parcích (44%) a v poflakující se mládeži 
(42%); 

d) Zvyšuje se spokojenost s činností Policie ČR (71:29) a městské policie 
(63:37); městská policie by mohla zlepšit svou práci razantnějšími 
zákroky vůči vandalům (52%), kvalitním výkonem služby pěšími hlídkami 
(45%) a razantnějšími zákroky vůči bezohledným motoristům (38%) 

e) 61% občanů si přeje, aby byly herny přes noc (mezi 22. a 8. hodinou) 
uzavřeny; 

f) Z hlediska různých druhů trestné činnosti a jiných negativních jevů jsou 
ohrožené některé skupiny obyvatel; zvláštní pozornost zaslouží senioři, 
podnikatelé a živnostníci; na druhé straně je nutné věnovat pozornost 
bezdomovcům a mládeži bez zaměstnání a zajištěného bydlení. 

Akce zaměřené na zklidnění některých příslušníků menšin, na upevnění 
řádného chování řidičů, na čistotu (psí exkrementy) a na problémovou část 
mládeže by získaly respekt a podporu jablonecké veřejnosti.  
 
6. Ohrožení přírodními vlivy. 
 
a) Přirozené povodně. 
 
Z výsledků analýzy rizik na území Jablonce nad Nisou města i obce 
s rozšířenou působností vyplývá reálné nebezpečí přirozených povodní na 
vodních tocích Lužická Nisa, Bílá Nisa (Rýnovická), Mšenský potok, 
Novoveský potok a Mohelka.  
Přirozené povodně mohou být způsobené přívalovými dešti, náhlým táním 
sněhu nebo dlouhotrvajícími dešti. Ohroženo může být 220 obytných 
objektů, 80 objektů PaPFO a institucí, 18 mostů a mostků, až 2 300 osob. 
Vyloučena bude místní doprava, dálková autobusová doprava, zásobování, 
zásobování obyvatelstva teplem a teplou vodou, podstatně bude omezena 
dostupnost zdravotní péče. Předpokládané škody budou ve výši 960 mil.Kč. 
Ohrožené části města včetně objektů a počtů osob jsou uvedeny 
v Povodňovém plánu.  
Riziko ohrožení přirozenou povodní bude sníženo po vybudování nové 
odpadní štoly z VN Mšeno v r. 2013. 
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b) Zvláštní povodeň pod vodním dílem Mšeno. 
 
Zvláštní povodeň je průtoková vlna způsobená umělými vlivy. Nastává při 
nepříznivém vývoji bezpečnosti díla. Pro výpočty a přípravu opatření byla 
odborníky zvolena ZPV typu II - narušení hráze. Předpokládáme, že při 
vzniku zvláštní povodně, která svými parametry, rozsahem a následky 
daleko převyšuje parametry přirozené povodně při 100-leté vodě,  dojde 
k zatopení cca 70 ulic, ke zničení domů, mostů a mostků v toku Lužické 
Nisy a jeho okolí a k ohrožení 3200 osob na území od nám. B.Němcové až po 
Proseč - hranice území s městskou částí Liberec-Vratislavice.  
Na území bude po přechodu průtokové vlny  zničena část inženýrských sítí, 
bude na dlouhou dobu vyloučena doprava, zásobování, bude nutné 
organizovat a řešit obnovu všech funkcí. 
 
c) Sněhová kalamita. 
 
Představuje reálné ohrožení území města a jeho okolí. Podle rozsahu způsobí 
problémy v průjezdnosti komunikací, dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny 
a s tím souvisejícími problémy, zajištění dopravy osob a  zásobování, pohybu 
osob po komunikacích, snížení dostupnosti zdravotní pomoci a zásahu 
jednotek IZS, může dojít k ohrožení základních funkcí města, ke zranění 
osob.  
Sněhová kalamita ohrozí základní funkce na celém území města, silniční a 
železniční dopravu, budou omezeny a ohroženy dodávky energií a tepla. 
 
d) Vichřice. 
 
Vichřice způsobí na území města jen místní škody nebo omezení v dopravě. 
Může dojít k vyvrácení stromů, spadu ulomených větví; budou ohroženi 
obyvatelé na chodnících nebo v osobních autech. Dojde k omezení (narušení) 
místní dopravy i výjezdy z města, železniční dopravy, přepravy tram, 
k poškození vedení VVN, VN i mimo území města, k poruchám v zásobování 
elektřinou a tím i teplem, vodou. Polomy způsobí i poškození objektů, 
vichřice i porušení střech domů. 
Přímo vichřicí může být ohrožené území celého města, především však části 
Proseč, Mšeno, Rýnovice, Paseky. 
 
7. Ohrožení – příčiny technologické havárie, činnost člověka. 
 
a) Nehody v dopravě. 
 
Jedním z možných ohrožení na území města jsou nehody v dopravě, a to  
hromadné silniční, v železniční dopravě nebo v přepravě osob v tram. 
Nebudeme uvádět možné nehody v silniční dopravě, které ohrožují 
jednotlivce a svým rozsahem zásadně neovlivní funkce města.  
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Zásadnější svým rozsahem a následky mohou být nehody na železnici, a to 
přímo na trati Liberec – Jablonec n.N. – Lučany, nebo v železničních  
tunelech. Následkem mohou být zranění nebo ztráty na životech cestujících, 
dlouhodobé omezení železniční dopravy a tím i ovlivnění dopravy silniční,  
složité likvidace následků v těžko přístupném terénu. 
Vážné následky mohou mít nehody na tramvajové trati Liberec – Jablonec.  
Hromadné dopravní nehody na hlavních komunikacích neovlivní zásadně 
funkce města, jeho zásobování. 
 
b) Nehody v dopravě s kombinovaným účinkem. 
 
Na území Jablonce n.N. a v jeho okolí působí řada ekonomických subjektů, 
které ve výrobním procesu, ve službách nebo údržbě užívají nebezpečné 
chemické látky. Ty jsou dopravovány převážně automobily s cisternovými 
návěsy. Přestože jsou tyto cisterny chráněné před poškozením při případné 
nehodě, může dojít k úniku nebezpečné látky nebo zplodin a k ohrožení 
zdraví a životů obyvatel.  Jedná se především o přepravu desítek tun kyselin 
– sírové, dusičné, chlorovodíkové, dále kontejnerovou přepravu chlóru do 
úpraven vody, přepravu oxidu arzenitého  a ostatních nebezpečných látek 
ale v již menším množství. 
Samotná dopravní nehoda při přepravě těchto látek způsobí rozsáhlé 
omezení pohybu vozidel a osob, uzavírky prostorů, zákazy vycházení 
případně evakuaci obyvatel z možného ohroženého prostoru. 
Při možném úniku nebezpečných látek (převážně kyselin, oxidů síry a 
dusíku, chlóru) by došlo k rozsáhlému znečistění ovzduší, půdy a 
povrchových vod, k závažnému ohrožení zdraví obyvatel do okruhu několika 
set metrů. 
Ohrožené prostory jsou především ty u hlavních silničních tahů Proseč-
Jablonec-Lučany, Bedřichov-Jablonec-Lučany, Rychnov-Jablonec  a lokality 
Mšeno, Proseč, Paseky, Rýnovice. 
 
c) Úniky nebezpečných látek. 
 
Na území města Jablonec n.N. je 17 zdrojů možného úniku nebezpečných 
látek velkého rozsahu. Při technologické havárii nebo rozsáhlém požáru 
může dojít k úniku nebezpečných látek do ovzduší, nebo kapalin do půdy.  
Může dojít k ohrožení zdraví a životů obyvatel do okruhu stovek metrů, 
k rozsáhlému znečistění půdy, povrchových (podzemních) vod, 
k podstatnému omezení dopravy a pohybu osob v ohrožených prostorech, 
k možné rozsáhlé evakuaci stovek obyvatel po úniku oxidů síry, dusíku, dále 
chlóru, amoniaku, chlorovodíku, propanu  aj. 
Nejvíce ohroženými lokalitami jsou Vrkoslavice, Proseč, Rýnovice, Mšeno, 
část J.Pasek.  
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8. Ostatní ohrožení. 
 
a) Epidemie. 
 
Podle Plánu hygienických a protiepidemických opatření se mohou na území 
města vyskytnout 4 typy epidemických situací : 
 
▪ 1. výskyt onemocnění se shodnými příznaky u více nemocných 
▪ 2. výskyt nebo kontakt u osob s použitím biologických agens vojensky   

nebo teroristicky 
▪ 3. výskyt u osob, které byly v kontaktu s infekčně nemocnými ad 1,2 
▪ 4. výskyt u osoby pobývající před 21 dny v oblasti s výskytem možné    

nákazy (např. i v tropech, subtropech – obecně v zahraničí). 
Výskyt epidemie znamená organizaci zásahu, přijetí a realizaci přísných 
opatření včetně izolace velkých skupin (značného množství) obyvatelstva, 
zajištění míst pobytu, zajištění míst s výskytem infekcí, značné omezení 
volného pohybu osob a osobních svobod, zpřísněný režim zásobování. 
 
b) Nákazy 
 
Na území Jablonce nad Nisou, ale především v jeho okolí nebo na území obcí 
správního obvodu obce s rozšířenou působností, se mohou vyskytovat 
nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka. Řešení prevence a zdolávání 
nákaz mohou zásadně ovlivnit činnost obyvatel Jablonce přímo (v ohnisku 
nákazy), nebo v rámci přijímaných opatření v ochranném pásmu (3 km) nebo 
v pásmu dozoru (10 km). 
V Libereckém kraji, v okrese Jablonec n.N. se mohou z hlavních nákaz 
vyskytnout klasický mor prasat, SLAK, katarální horečka ovcí, aviární 
influenza (ptačí chřipka), pseudomor drůbeže, mor koní. Při výskytu těchto 
nákaz jsou připravena a přijímají se zvláštní opatření i s omezujícími vlivy na 
život obyvatel. 
 
c) Ohrožení životního prostředí 
 
Nejčastější událostí je znečistění vodních toků a ve většině případů i 
s následným úhynem ryb. Příčinou je zpravidla nekázeň provozovatelů, 
vypouštění nebezpečných látek do vodních toků (Lužická Nisa, Bílá Nisa, 
Mohelka) při nízkém stavu vody, nebo zvýšená koncentrace škodlivin 
v odpadních vodách při nízkém stavu vodního toku. Počet událostí v období 
2008 až 2011 se podstatně snížil; v letech 2005 až 2007 jsme s OŽP řešili 31 
případů, v období 2008 až 2011 13 případů.  
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III. SOUČASNÝ STAV, PODÍL A VLIV SLOŽEK NA  PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
 
1. Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 
a) Klady : 

 Trvalý pokles trestné činnosti na území města 
 Snižující se podíl nezletilých a mladistvých na páchání trestné činnosti 
a přestupků ve srovnání s rokem 2008 

 Pravidelné 14-ti denní koordinační a součinnostní porady vedení 
Policie ČR a městské policie 

 Dobrá součinnost mezi vedením Policie LK ÚO i OO s městskou policií 
při organizaci dopravních a pořádkových akcí, zajištění akcí na 
veřejnosti (trhy), kontrol podávání alkoholu mladistvým 

 Vytipování lokalit s vyšším nápadem, nebo možným vyšším nápadem 
kriminality a přestupkovosti, stanovení „okrsků“ 

 Stanovení záměru a cílů plnění pochůzkové služby v okrscích pro  
strážníky městské policie, zásad součinnosti s příslušníky PČR 

 Změna organizační struktury městské policie v souvislosti 
s předpokládanými úkoly ke zlepšení její činnosti a stability vedení 

 Získání dotací na projekty v sociálně i územně vyloučených lokalitách 
 Zajištění bezpečnosti občanů při využívání vodní nádrže Mšeno a okolí 
 Nové, moderního pracoviště městské policie a orgánů krizového řízení 
 Modernizovaný a rozšířený městský kamerový dohlížecí systém, 
zajištění vstupu do něj z pracovišť HZS LK, PČR a ZZS LK 

 Úspěšné a dobře organizované Dny IZS 
 
b) Zápory :      

 Vládě ČR nebyly předloženy novely zákona o Policii ČR a zákona o 
obcích k řešení systému ochrany veřejného pořádku a vzájemného 
vztahu Policie ČR a místní samosprávy 

 Zvyšující se počet přestupků proti občanskému soužití – nárůst o 57  
(o 22% !!) 

 Složitá organizační a personální situace u Policie LK ÚO Jablonec nad 
Nisou, nízké početní stavy i u OO 

 Početní stavy strážníků MP jsou na „limitní“ úrovni k plnění 
základních úkolů 

 Není zaveden systém předávání informací mezi městskou policií a PČR 
o kontrolovaných osobách a práci s nimi 

 Zvýšení počtu nákupních center povede ke zvýšení krádeží, krádeží 
osobních automobilů  a jejich vykrádání  

 
2. Dopravní bezpečnost. 
 
a) Klady : 

 Snížení počtu dopravních nehod na území města 
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 Snižující se podíl chodců na dopravních nehodách 
 Součinnostní akce Policie ČR a městské police zaměřené na 
dodržování předpisů a stanovené rychlosti 

 U příčin DN se trvale snižuje podíl nepřizpůsobení rychlosti (o 22%)  
 Snižuje se počet těžce raněných (ve srovnání s r. 2008 o 12) 
 Pasportizace dopravního značení 
 Vybudování 3 a úprava 2 kontrolních míst pro hlídky PČR a MP 
(BESIP) v rizikových oblastech 

 Zlepšilo se osvětlení přechodů pro chodce 
 
b) Zápory : 

 U příčin dopravních nehod vysoký podíl nesprávného způsobu jízdy – 
50 až 56%  

 Zvýšený počet nehod zaviněných cyklistou – 16 (o 166%) !! 
 Zvýšil se počet lehce raněných o 10% 
 Nedostatek parkovacích míst, především na sídlištích 
 Nízká úroveň součinnosti a předávání výsledků pasportizace mezi 
správci komunikací 

 
3. Prevence kriminality a ostatní prevence. 
 
a) Klady : 

 Dobrá práce a realizace projektů prevence kriminality zařazených 
v Koncepci prevence kriminality a Městských programech prevence 
kriminality, vysoká úspěšnost v přidělování finančních prostředků ze 
státního rozpočtu  

 Dobrá práce a její výsledky na dětském dopravním hřišti v teoretické i 
praktické dopravní výuce dětí školských zařízení 

 Přednášková činnost strážníků MP a příslušníků Policie ČR v oblasti 
primární prevence ve školských zařízeních k dopravní výchově, 
k zásadám chování mezi lidmi, k ochraně dětí  

 Přednášková činnost i pro další skupiny obyvatel- pro tělesně 
postižené, pro seniory; pro studenty středních škol k patologickým 
jevům – drogám, požívání alkoholu 

 Dobrá činnost Komunitního centra, akce pořádané ve Spolkovém 
domě a pod jeho záštitou 

 Policejní prevence – přednášky v rámci projektu Zvyšování právního 
vědomí dětí a mládeže na téma ochrana dětí a šikana a bezpečné 
chování pro žáky základních a studenty středních škol 

 Akce „Společné hlídky mládeže a PČR“ pro žáky 5.tříd 
 Pravidelné informativní články v Jabloneckém měsíčníku v oblasti boje 
proti kriminalitě, k bezpečnosti v dopravě i na ulici, pro cyklisty, 
k ochraně osobního majetku a další 
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 Byla zřízena pracovní skupina pro prevenci kriminality 
 Ustanovena a obsazena funkce manažera prevence kriminality u 
oddělení krizového řízení; od r. 2012 část úkolů plní dodavatel na 
základě smluvního ujednání 

 Málo známé a málo veřejně prezentované služby církví veřejnosti 
v oblasti bezpečnosti a prevence (Farní obec Starokatolické církve, 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické) formou přednášek, 
diskusních klubů rodičů, dětí a seniorů, cizinců; organizace a zajištění 
volnočasových aktivit 

 Dobrá úroveň požární prevence a práce členů JSDHO s dětmi a 
mládeží 

 Společné akce s ČČK OS Jablonec n.N., o.s. Helpík a další. 
 
b) Zápory : 

 Roztříštěnost, „mnohokolejnost“ působení v této oblasti 
 Plnění některých úkolů a projektů prevence kriminality smluvním 
dodavatelem. 

 
4. Krizová infrastruktura. 
 
a) Klady : 

 V Jablonci nad Nisou je nastolen dobře fungující systém připravenosti 
na mimořádné události a řešení krizových situací. Je provedena 
důsledná analýza možného ohrožení, jsou přijatá opatření k jejich 
řešení a k ochraně obyvatelstva, jsou rozpracovaná v havarijních 
plánech a je zabezpečena jejich realizace. 

 Bezpečnostní rada Jablonce n.N. ORP, krizový štáb Jablonce n.N. ORP 
i povodňové komise jsou pravidelně školené a cvičené na řešení 
reálných MU včetně povodní. 

 Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jablonec nad Nisou  
 Město má zpracovaný a průběžně aktualizovaný Havarijní plán pro 
správní obvod Jablonce n.N. ORP, starostové obcí mají zpracovanou 
dokumentaci k řešení MU a KS 

 Město zřídilo moderní pracoviště krizového řízení s prioritním využitím 
MKDS i kamer v sousedních obcích 

 Je vybudován varovný a informační systém obyvatelstva, technicky je 
zajištěn vstup základních složek IZS do systému i do MKDS 

 Na velmi dobré úrovni je součinnost základních složek IZS (HZS, PČR, 
ZZS) s krizovými orgány Jablonce n.N. a ostatními složkami IZS (MP, 
Povodí Labe, s.p., ČČK OS, Horská služba, SPL Lamač, Krajská 
hygienická stanice – ÚP Jablonec n.N., Krajská veterinární správa aj.) 

 Oprávnění zástupci ohrožených i ohrožujících subjektů jsou 
pravidelně školeni a cvičeni v odstraňování následků MU; součinnost 
s krizovými orgány je na dobré úrovni 

 Dobře je organizačně, personálně a logisticky zabezpečena evakuace 
obyvatelstva a jeho nouzové přežití 
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 Na velmi dobré úrovni je vybavenost pracoviště  krizového řízení a 
řídící dokumentace orgánů krizového řízení 

 Město má zřízena zařízení CO k zajištění evakuace obyvatelstva; jejich 
činnost je personálně a materiálně zajištěna, obsluhy jsou vycvičené  

 Možnost napojení 2. NP MMJN  na nezávislý venkovní nouzový zdroj 
elektřiny 

 Trvalá a dobrá součinnost s KHS LK – ÚP Jablonec nad Nisou a KVS 
LK 

 Budování protipovodňové štoly - protipovodňového opatření k ochraně 
města před přirozenou povodní 

 Úspěšné a dobře organizované Dny Integrovaného záchranného 
systému 

 
b) Zápory : 

 Nevyhovující situace v umístění a stavu služeben ZZS LK na území 
okresu Jablonec nad Nisou 
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IV. HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY NA OBDOBÍ 2013 až 2016 

 
Hlavní cíle a úkoly na období 2013 až 2016 vycházejí z analýzy současného 
stavu v jednotlivých oblastech, ze stavu organizačních složek které se na  
zabezpečení jednotlivých oblastí podílejí, ze SWOT analýzy provedené ke 
zpracování IPRM a ze Strategického plánu rozvoje města. 
 
 
A. Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 

1. Zkvalitnit činnost Městské policie v Jablonci nad Nisou, ovlivnit 
stav veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. 

a) Splnit opatření stanovená v Plánu činnosti Městské policie Jablonec 
nad Nisou v roce 2012, schválené na jednání ZM dne 26. 1. 2012 
usnesením č. ZM/20/2012. 

b) Zpracovat Koncepci činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na 
období 2015-2018. 

 Odpovídá        ředitel MP 
 Termín zpracování             do 12/2014 
 Předložit k projednání a schválení na jednání zastupitelstvu města  

Primátor města         do 12/2014 
 Vyhodnocení Koncepce MP za uplynulý rok a Plán činnosti MP na 

kalendářní rok zpracovat a předložit ve Zprávě o činnosti MP 
k projednání a schválení na jednání zastupitelstva města 

Primátor, ZM    únor počínaje r. 2013 
Vyhodnocení   za pololetí v září 

c) Vycházet z analýzy stavu na území statutárního města, z úkolů Plánu 
prevence kriminality statutárního města Jablonec nad Nisou na léta 
2012-2016 a součinnostních projektů s Policií ČR. 

d) Definovat činnosti a zásady plnění úkolů v těchto základních 
oblastech: 

 Cíle a úkoly na období 2013 až 2016 
 Analýza současného stavu, personální možnosti, účinnost služby a 

logistické zabezpečení 
 Organizační struktura zajišťující splnění cílů a personální 

zabezpečení 
 Vnitřní předpisy a řídící dokumenty na všech úrovních 
 Součinnost s ostatními složkami a institucemi 
 Cíle v oblasti prevence 
 Plánování a kontrola 
 Zpracování Plánu činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na 

kalendářní rok 
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2. Promyšlenou součinností PČR a MP zvýšit účinnost výkonu služby 

na území statutárního města. 
a) Zpracovat plán součinnosti PČR OŘ (OO) Jablonec nad Nisou s MP se 

stanovením cílů, hodnocení a úkolů v jednotlivých činnostech 
konkrétně rozpracovaných v Plánu činnosti MP na kalendářní rok. 
Cíl: zajistit koordinaci činnosti a služeb obou policií, odstranit „dvojí“ 
plnění  činností, zvýšit účinnost především pochůzkové služby 

 Pravidelné součinnostní porady za zástupců OO, DP a vedení MP 
 Společné preventivní dopravní akce na dodržování předepsané 

rychlosti a dopravních předpisů 
 Realizace projektu „okrskář“ 
 Společné akce pořádkové na vytipovanou lokalitu, dodržování 

veřejného pořádku, požívání alkoholu mladistvými, kapesní 
krádeže a zabezpečení vozidel 

 Společné zajištění veřejného pořádku při veřejných akcích 
b) Součinnost chápat jako formu přímého výkonu služby, tak i jejího 

výkonu na území (nemusí být vždy fyzická, ale i co do obsahu plnění 
úkolů). 
Odpovídá:    ředitel MP, součinnost vedoucí OO PČR 
Zpracuje:    ředitel MP 
Součinnost:    ředitel ÚO PLK JN, vedoucí OO PČR 
Vyhodnocení    ředitel MP ve Zprávách o činnosti MP 

 
3. Zvýšit účinnost obchůzkové služby. 
a) Na základě analýzy a poznatků PČR a MP vytipovat lokality s největším 

nápadem trestné činnosti, přestupkovosti, narušování veřejného 
pořádku. 

b) Ve stanovených „okrscích“ upřesnit zásady výkonu služby a 
součinnosti mezi strážníkem v „okrsku“ a službukonajícím policistou. 

c) Logisticky zabezpečit výkon služby. 
d) Činnost služeb v „okrscích“ , její účinnost vyhodnocovat měsíčně na 

součinnostní poradě a přijímat opatření 
Odpovídá    ředitel MP, součinnost vedoucí OO PČR 

e) Součinnostní opatření a úkoly rozpracovat v Plánu činnosti MP na 
kalendářní rok (viz bod 2). 

f) Splnit úkoly: 
 bod a) a b)  ředitel MP, vedoucí OO PČR  průběžně 
 bod c)  ředitel, město    průběžně 

 
4. Rozšířit městský kamerový dohlížecí systém. 
Cíl : zajistit kontrolu problémových lokalit dalšími kamerovými body po 
uvedení modernizovaného MKDS do provozu  

a) Stanovit rozmístění kamerových bodů, jejich instalaci, napojení složek 
IZS a operačních služeb do systému po jejich redislokaci 
▪ Odpovídá       vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost       PČR, HZS, MP 
▪ Náklady, projekty      MV ČR, město 
▪ Termín       2013 - 2015 
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B. DOPRAVNÍ BEZPEČNOST 

Cíl : zvýšit dopravní bezpečnost na území města  
 

a) Organizovat a provádět společné dopravní akce PČR OŘ DI a městské 
policie ke kontrole dodržování předepsané rychlosti a dodržování 
základních dopravních předpisů na území města s důrazem na 
vytipované nebezpečné úseky, místa zvýšeného pohybu chodců. 
▪ Odpovídá       vedoucí DI ÚO PČR 
▪ Součinnost       ředitel MP 
▪ Projednat organizaci, zabezpečení   součinnostní porady 
▪ Termín (měsíčně)           od 08/2008 

b) Organizovat dopravně preventivní akce zaměřené na bezpečnost chodců a 
cyklistů, poskytování 1.pomoci 
▪ Odpovídá, garant       DI ÚO PČR 
▪ Součinnost         MP, ČČK OS 
▪ Chodci, cyklisté, používání reflex.prvků   2krát ročně  
▪ Poskytování 1.pomoci – řidiči     4krát ročně 
▪ Společné hlídky žáků 5.tříd s PČR    4krát ročně 

c) Realizovat opatření a akce ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu na 
pozemních komunikacích na přechodech pro chodce. 
Umístění a značení přechodů pro chodce    
▪ Odpovídá, garant      vedoucí OSM-OSKO  
▪ Součinnost    ODS, OKŘ, DI ÚO OČR, Silnice LK a.s. 

-analýza současného stavu, posouzení bezpečnosti, návrhy  
DSÚ, ŘSD, KSS LK, TSJ s.r.o.  

-termín         2013 
-realizace        2013 až 2015 
-náklady        město, KÚ LK 

Organizace a provádění dohledu nad bezpečností chodců na přechodech 
v ohrožených lokalitách, u školských zařízení  
▪ Odpovídá        ředitel MP 
▪ Termín        průb.  

 
C. PREVENCE – KRIMINALITY A OSTATNÍ. 
 

Cíl : Prevenci zaměřit na další snížení kriminality, především pouliční 
(výtržnictví, násilnou trestnou činnost), na snížení přestupkovosti 
především přestupků proti majetku a na dopravní kázeň. Spolu s PČR 
pokračovat v přednáškové činnosti ve školských zařízeních zaměřené na 
dopravní výchovu (chování cyklistů na veřejných komunikacích), na 
drogy, požívání alkoholu, gamblerství, sprejerství. Podporovat projekty 
zaměřené na ochranu skupiny seniorů. 
Plnění některých projektů zabezpečit uzavřením smluvního vztahu o 
zajištění služeb. 
Oslovovat provozovatele nákupních center a projednat s nimi přijetí 
technických i organizačních opatření k zamezení krádeží v nich, ale i 
krádeží osobních automobilů z parkovišť nebo jejich vykrádání. 
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a) Město zpracovalo na základě závěrů bezpečnostní analýzy, v souladu 

s potřebami města a v souladu se Strategií prevence kriminality ČR Plán 
prevence kriminality Jablonce nad Nisou na období 2012 až 2016, který 
schválilo ZM na  6.zasedání v červnu 2012 s číslem usnesení 115/2012 .  
▪ Odpovídá za plnění    vedoucí OKŘ (odpovědný za  

                                                                            prevenci kriminality) 
▪ Součinnost   Policie LK ÚO JN , komise PK, OH  

koordinátor komunitního plánování, zástupci 
NNO a církví, CSS, MV ČR – OPK, PMS a další 

▪ Náklady, projekty       město, KÚ LK, MV ČR 
▪ Termíny : Hodnocení (v KPK)   vždy 1.dekáda ledna 

Upřesnění      vždy 1.dekáda ledna 
Předložit na jednání ZM   leden (za rok) 

b) V souladu s Plánem prevence kriminality na období 2012 až 2016 a  s 
ohledem na vývoj bezpečnostní situace zpracovávat Plány prevence 
kriminality na kalendářní rok 
▪ Odpovídá       vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost       MV-OPK, KÚ LK, KPK 
▪ Termín       prosinec, leden 
▪ Předložit ZM     leden (na daný rok)    

c) Rekonstruovat administrativní budovu Dětského dopravního hřiště 
včetně učebny, provést základní údržbu dopravního hřiště 
▪ Odpovídá        ředitel MP 
▪ Součinnost      správce DDH, odd.dotací 
▪ Náklady      město, projekty KÚ LK 
▪ Přípravné období       r. 2013 
▪ Termín realizace       r. 2014, 2015 

d) Stanovit obsah a zásady spolupráce statutárního města v oblasti 
prevence se složkami IZS, zástupci církví, Krajskou hygienickou stanicí 
LK – ÚP Jablonec n.N., Krajskou veterinární správou pro LK aj. 
▪ Odpovídá     vedoucí OKŘ  
▪ Součinnost     zástupci institucí, ředitel MP 
▪ Projekty     rozpracovat v Programech … 
▪ Termín     březen, prosinec 2013 

d) Posoudit opatření stanovená v Plánu prevence kriminality na období 
2012 až 2016 a Komunitním plánu na období 2012 až 2015 a zvážit 
součinnost při jejich plnění.  
▪ Odpovídá     vedoucí OKŘ, vedoucí OSS 
▪ Součinnost     koordinátor kom.plánování 
▪ Termín     červen 2013 

při zpracování Programů…. 
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D. OCHRANA PŘED OHROŽENÍM PŘÍRODNÍMI VLIVY A NÁSLEDKY 

TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ. 
 

Cíl : Udržet na dobré úrovni a dále zkvalitnit připravenost na mimořádné 
události vlivem přírodních jevů nebo činností člověka s důrazem na 
ochranu obyvatel města, ochranu životního prostředí, zabezpečení  
 
základních životních funkcí města, ochranu majetku právnických a 
fyzických osob a na řešení krizových situací. 

a) Zkvalitňovat technické vybavení pracoviště krizového řízení v objektu 
Hasičská 3 
▪ Odpovídá        vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost        OIT, Telmo 
▪ Zámysl        září 2013 
▪ Náklady, financování      město 
▪ Termín realizace       r. 2014 

b) Rozšiřovat varovný informační systém obyvatelstva na území města 
v souladu s potřebami varování a vyrozumění obyvatel  
▪ Odpovídá        vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost        složky IZS 
▪ Náklady, financování      město 
▪ Termín  : zámysl      r.2013 

  : realizace      r.2014,2015 
c) Prověřit a aktualizovat kompletní dokumentaci krizového řízení Jablonce 

nad Nisou města i obce s rozšířenou působností. 
▪ Odpovídá       vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost   HZS LK KŘ, KÚ LK, bezpečnostní rada JN 
▪ Termíny : Havarijní plán    r.2014  

Plán evakuace    r.2013 
Krizový plán, operační plány  r.2013 
Plán nezbytných dodávek  r.2013 
Aktualizace Plánů řešení MU, KP,  průběžně 
povodňových plánů      

d) Pravidelnou odbornou přípravou, prováděním námětových a taktických 
cvičení zajistit připravenost orgánů krizového řízení a složek IZS k řešení 
mimořádných událostí a k zajištění úkolů ochrany obyvatelstva. 
▪ Odpovídá        vedoucí OKŘ 
▪ Součinnost    HZS LK KŘ, bezpečnostní rada JN 
▪ Náklady, financování      HZS LK, město 
▪ Termíny :Odborná příprava členů krizového štábu, povodňových  

 orgánů      každoročně 
 Námětové cvičení krizového štábu  r.2013,2015

  Námětové cvičení povodňových orgánů r.2014,2016
  Prověrka opatření k evakuaci obyvatelstva  
       při námět.cvičeních 

 Nácviky pracovních skupin zařízení CO každoročně 
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e) Důstojnou prezentací a bezchybnou organizací Dnů Integrovaného 

záchranného systému seznamovat občany s možnostmi a připraveností 
jeho jednotlivých složek k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
▪ Odpovídá       město, OKŘ 
▪ Součinnost      základní i ostatní složky IZS 
▪ Náklady, financování    město, složky IZS,sponzoři 
▪ Termíny       vždy červen  

f) O plnění úkolů a stavu připravenosti na mimořádné události a 
informovat zastupitelstvo města  
 
▪ Odpovídá        vedoucí oddělení KŘ 
▪ Součinnost       složky IZS 
▪ Předkládá        primátor 
▪ Termín       leden za uplynulý rok 

 
V. ŘÍZENÍ, KONTROLA PLNĚNÍ OPATŘENÍ A ÚKOLŮ. 

 
1. Dokument „Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na 

období 2013 až 2016“. 
a) Zpracuje vedoucí OKŘ      listopad 2012 
b) Projedná bezpečnostní rada      prosinec 2012  
c) Hodnocení úkolů a účinnosti opatření – plní osoby odpovědné za 

jednotlivé oblasti, předloží vedoucímu OKŘ (tajemníkovi BR) 
▪ Za rok 2012 (plní jen vedoucí OKŘ)   do 25.1.2013 
▪ Za rok 2013 a další      k 31.5. do 10.6.. 

k 31.12. do 10.1. 
▪ Návrhy na opatření     termíny hodnocení 

d) Projednat v bezpečnostní radě    červen, únor 
e) Předložit k projednání ZM (primátor)   září (1.pololetí),  

únor (uplynulý rok) 
 
2. Plán opatření bezpečnostní politiky na kalendářní rok (od r. 2014) 

zahrnující aktualizovaná opatření z dokumentu BPM a z plánů jiných 
rezortů (odborů). 

a) Zpracuje vedoucí OKŘ (tajemník BR JN ORP)  do 31.1. 
b) Projednat v bezpečnostní radě a ZM    únor 
c) Projednat plnění úkolů, hodnocení, upřesnění  červen 

únor za uplynulý rok 
d) Předložit na jednání ZM (primátor)    září, únor 
 
3. Pracovníci odpovědní za plnění úkolů v jednotlivých oblastech 

provádí vlastní vnitřní kontrolu účinnosti přijímaných opatření, řeší 
personální a materiální zabezpečení činností a potřebnou součinnost. 
Ihned řeší nápravu nebo předkládají návrhy. 

a) Bezpečnostní radě s vyhodnocením    červen, únor 
b) Primátorovi, tajemníkovi bezpečnostní rady  

ihned v nebezpečí z prodlení 
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c) Vyhodnocení Koncepce městské policie za uplynulý rok a Plánu činnosti 

městské policie na kalendářní rok zpracovat a předložit ke schválení ZM 
na jednání 

primátor  ZM únor počínaje r. 2013 
vyhodnocení za pololetí   červen (září) 

 
4. Dokument „Plán prevence kriminality Jablonce nad Nisou na období 

2012 až 2016“ 
a) Zpracoval vedoucí oddělení krizového řízení (OKŘ)  květen 2012 
b) Projednala  Komise prevence kriminality (KPK)  červen 2012  
c) Schválilo ZM        červen 2012  

 
d) Hodnocení účinnosti a stavu plnění úkolů Plánu prevence kriminality za 

kalendářní rok – vedoucí oddělení krizového řízení, předložit:  
KPK leden za uplynulý rok 
ZM únor za uplynulý rok 

 
5. Program prevence kriminality Jablonce n.N. na kalendářní rok 

(počínaje rokem 2012) s rozpracovanými opatřeními z Plánu 
prevence kriminality Jablonce nad Nisou na léta 2012 až 2016. 

a) Zpracoval na r. 2012 vedoucí OKŘ    do 31.1.2012  
b) Zpracovat na kalendářní rok, předložit KPK, ZM leden počínaje r. 2013 
c) Hodnocení plnění úkolů Programu… - vedoucí OKŘ, předložit  

        KPK   září,leden 
ZM únor za uplynulý rok 
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Zkratky, vysvětlivky : 
 
 
BPM   bezpečnostní politika města 
DDH   dětské dopravní hřiště 
HZS   hasičský záchranný sbor 
IZS   integrovaný záchranný systém 
KHS   krajská hygienická stanice 
KPK   komise prevence kriminality 
KŘP LK ÚO  Krajské ředitelství policie LK, územní odbor 
KÚ LK  Krajský úřad Libereckého kraje 
KVS   krajská veterinární správa 
MKDS  městský kamerový dohlížecí systém 
MMJN  Magistrát města Jablonec nad Nisou 
MP   městská policie 
MV OPK  ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality 
OKŘ   oddělení krizového řízení 
OO PČR  obvodní oddělení  
ORP   obec s rozšířenou působností 
OŽP   oddělení životního prostředí 
PČR   Policie České republiky 
TČ   trestná činnost 
t.č.   trestný čin 
VISO   varovný a informační systém obyvatelstva 
ZZS   zdravotnická záchranná služba 
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	1. Zkvalitnit činnost Městské policie v Jablonci nad Nisou, ovlivnit stav veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě.
	2. Promyšlenou součinností PČR a MP zvýšit účinnost výkonu služby na území statutárního města.
	3. Zvýšit účinnost obchůzkové služby.

