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1 Úvod
Dne 15. 10. 2007 usnesením č. 1150/2007 vláda České republiky schválila Strategii
prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Statutární město Liberec bylo zařazeno
do městské úrovně prevence kriminality a podmínkou získání dotací ze státního rozpočtu
na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2011
je zpracování Programu prevence kriminality na rok 2011.
Na základě přijatých organizačních změn Magistrátu města Liberec bylo
rozhodnuto, že přípravu a realizaci Městského programu prevence kriminality města
Liberec budou zabezpečovat pracovníci Městské policie Liberec zařazení do odboru
prevence kriminality.

2 Východiska
Městský program prevence kriminality města Liberec pro rok 2011 vychází z
Koncepce prevence kriminality města Liberec na období 2009 – 2011 (dále jen
„Koncepce“), která byla schválena Zastupitelstvem města Liberce.
V této Koncepci jsou v kapitole 7.5. NÁVRHY NA NAPLNĚNÍ CÍLŮ uvedeny
možné budoucí projekty prevence kriminality nejen z oblasti situační a sociální prevence,
ale také projekty zaměřené na zlepšení komunikace s občany města a na udržení již
fungujících dlouhodobých projektů.

3 Projekty prevence kriminality
Městská policie Liberec si pro rok 2011 zvolila na základě Koncepce k realizaci
sedm projektů, které by ráda prostřednictvím svého Odboru prevence kriminality ve městě
Liberci uskutečnila.
Z kapitoly 7.5.1. SITUAČNÍ PREVENCE byl zvolen bod č. 2 rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému o nový kamerový bod v ulici Ještědská v Liberci.
Z kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE S OBČANY byl zvolen bod č. 1, v jehož rámci
bude prováděna informovanost občanů o prevenci kriminality, včetně informací o chování
v krizových situacích prostřednictvím webových stránek Městské policie Liberec.
Z kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE S OBČANY byl zvolen bod č. 2, tzn.
uskutečňování přednáškové činnosti městské policie u seniorů a zdravotně postižených
osob s tématy související s prevencí kriminality.
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Z kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE S OBČANY byl zvolen bod č. 3, uskutečnění
osvětových programů zvyšujících právní vědomí dětí.
Z kapitoly 7.5.4. UDRŽENÍ JIŽ FUNGUJÍCÍCH DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ
se jedná o dva projekty, z nichž prvním je zamezení páchání trestné činnosti na seniorech
a zdravotně postižených osobách, který proběhl již několikrát a setkal se s velkým ohlasem
účastníků a navazuje na preventivní projekty realizované v letech 2009 a 2010. Druhý se
zaměřuje na zabezpečení schránek důvěry rozmístěných na území statutárního města
Liberec.
Vypracování KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA
OBDOBÍ 2012 – 2017.

3.1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o
kamerový bod – II. etapa
Zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města Liberce věnují statutární město
Liberec vysokou pozornost, a proto bylo v roce 1998 rozhodnuto vybudovat městský
kamerový systém, který je využíván Městskou policií Liberec ke zjišťování přestupků,
předcházení kriminalitě a dalším nežádoucím sociálně patologickým jevům. Městský
kamerový systém je použit i v případě vzniku mimořádných událostí nebo krizových
situací a významně pomáhá při jejich řešení. Rovněž slouží Policii ČR jako prostředek při
objasňování trestné činnosti.
Systém byl v té době postaven jako analogový a centrum města Liberce bylo pokryto
celkem osmi kamerami. Postupně, tak jak byly získávány finanční prostředky, byl systém
rozšiřován až do současných dvaceti jedna kamer, rozmístěných v různých lokalitách
města Liberce, včetně dvou sídlišť a to na Rochlicích a na Broumovské. Systém byl od
počátku koncipován jako dohlížecí s tím, že po celých 24 hodin denně se při jeho obsluze
střídají strážníci – operátoři MKDS. Ti jsou schopni reagovat na jakoukoli událost, která se
při sledování dění ve městě naskytne. Je třeba zdůraznit, že účelem výstavby Městského
kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS”) je zajištění bezpečnosti občanů a
návštěvníků města, ochrana jejich majetku a zabezpečení veřejného pořádku.
Za dobu svého působení však kamerový systém zastaral jak fyzicky, tak zejména
morálně. V roce 2004 bylo rozhodnuto o rekonstrukci a revitalizaci stávajícího
kamerového systému proto, aby v budoucnu byla zajištěna jeho vyšší efektivita a zejména
kompatibilita s ostatními systémy. Celý systém byl během této revitalizace v roce 2005
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převeden do digitální podoby a je jedním z nejmodernějších v ČR. V roce 2009 byla
provedena I. – etapa rozšíření MKDS o kamerový bod v křižovatce ulic Na Rybníčku a 1.
máje v Liberci. Na toto rozšíření jsme získali státní účelovou dotaci z prostředků MV ČR
ve výši 350 000,- Kč.
Umístění kamer:
-

Benešovo náměstí

-

Moskevská ulice

-

Pražská ulice

-

Soukenné náměstí

-

Sokolské náměstí

-

Frýdlantská ulice

-

Železná ulice

-

Dobiášova ulice

-

Sametová ulice

-

Vlnařská ulice

-

Tržní náměstí

-

Široká ulice

-

Tř. 1. máje

-

Nákladní ulice

-

Krejčího ulice

-

Pazderkova ulice

-

Skatepark

-

Šaldovo náměstí

-

Tř. Dr. M. Horákové

-

Ježkova ulice

-

Na Rybníčku

Nový kamerový bod:
Liberec XIX-Horní Hanychov, Ještědská ulice, centrální parkoviště areálu Ještěd
Protože statutární město Liberec trápí stále nejvíce majetková trestná činnost
(krádeže motorových vozidel a krádeže věcí z vozidel), budou novou kamerou
monitorována veřejná prostranství, kde často dochází k této trestné činnosti (především
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parkovací plochy), kde je velký pohyb osob, a to jak v zimním období, tak i letních
měsících. V blízkosti navrhovaného kamerového bodu se nachází také několik
restauračních zařízení a konečná tramvaje.
Rozšiřování MKDS podporují podle výsledků ankety zaměřené na městský
kamerový systém (listopad 2010) i občané města, kteří souhlasí s tím, že MKDS přispívá k
větší bezpečnosti ve městě a cítí se na monitorovaných prostranstvích bezpečněji než na
nemonitorovaných (zdroj: výsledky anketního šetření k MKDS dle rozšiřujících podmínek
provedené v listopadu 2010). Předpokládáme, že rozšíření MKDS o další 1 kamerový bod
sníží majetkovou trestnou činnost (především krádeže věcí z vozidel a vozidel samotných)
a pouliční kriminalitu, vandalismus, výtržnictví, agresivní projevy part mladistvých a
obavu občanů o svou bezpečnost.
Rozpočet projektu:
Kamerový bod č. 22
Liberec XIX-Horní Hanychov,
Ještědská ul., centrální parkoviště
Finanční zdroje
Statutární město Liberec
Požadovaná dotace MV ČR
CELKEM

Cena
471 000,- Kč

Dotace
423 000,- Kč

Částka
48 000,- Kč
423 000,- Kč
471 000,- Kč

3.2 Informovanost občanů o prevenci kriminality
Prezentace práce městské policie na úseku prevence kriminality, ale i obecná
informovanost o předcházení sociálně patologickým jevům a zamezení páchání trestné
činnosti, je důležitou součástí každodenního styku Městské policie Liberec s občany
prostřednictvím médií. Proto budeme i nadále využívat k plnění tohoto projektu webové
stránky MP Liberec, regionální deníky a televizi.
Realizace tohoto projektu bude plně financována z vlastních finančních zdrojů
Městské policie Liberec.

3.3 Osvětové programy zvyšující právní vědomí dětí
Organizace a realizace osvětových programů formou preventivně bezpečnostních
přednášek s tématem souvisejícím s prevencí kriminality na základních a mateřských
školách vychází z modelu, kdy se městská police zaměří na všechny stupně ZŠ, a to vždy
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s přiměřeným programem prevence kriminality dané věkové kategorie (co je to trestný čin,
přestupek, trestní odpovědnost, druhy sankcí za protiprávní jednání, šikana, kyberšikana,
počítačová kriminalita, domácí násilí, jednání s cizími lidmi apod.).
Dalším tématem přednášek je i dopravně bezpečnostní výuky dětí v základních
školách. Záměrem je, aby strážník se svoji osvětovou besedou navštívil každou třídu, kde
školy o tyto besedy projeví zájem, či které reagovaly pozitivně na naše aktivní vyhledávání
a oslovení. Cílem je postupné zvyšování právního vědomí, kdy žáci si své nové poznatky
v rámci zpětné projekce promítnou do reálného života a na konkrétních, předem
připravených případech si vyzkouší realizaci nově nabytých zkušeností.
Ukázky výcviku strážníků MP Liberec a jejich služebních psů provozovala městská
policie již v minulosti, a vzhledem k tomu, že se tato metoda prezentace prevence
kriminality osvědčila, chceme pokračovat v seznamování žáků škol, ale i široké veřejnosti
jak s výcvikem strážníka městské policie, tak i s výcvikem a připraveností služebních psů.
Tyto ukázky jsou pořádány na základě vyžádání jiných subjektů (MŠ, ZŠ, ZOO, KÚ
LK…), v rámci prezentace složek IZS veřejnosti, nebo při mezinárodních soutěžích.
Dalším nosným programem je výchovné působení na mládež, která v rámci školní
docházky absolvuje kurz mladého cyklisty, na jehož konci úspěšní absolventi obdrží
průkaz cyklisty. Tuto výuku dnes zajišťuje dětské dopravní hřiště (DDH), jehož
pronajímatel – KÚ Libereckého kraje – má enormní zájem, aby se toto DDH stalo
v budoucnu nejen místem výuky školáků, ale i místem, kde by se mohla scházet široká
veřejnost a získávat potřebné zkušenosti a informace ohledně celkové bezpečnosti jak
cyklistů, tak i ostatních účastníků silničního provozu. Byla navázaná spolupráce
s Besipem, ČČK a s odborem KÚ, zabývajícího se bezpečností silničního provozu.
Ve spolupráci s těmito složkami byly uspořádány akce jak na samotném DDH, tak i mimo
něj. Strážníci městské policie se aktivně zapojili do výuky mladých cyklistů a v roce 2011
budou nápomocni při výuce, zkouškách, soutěžích, ale dopravně bezpečnostních akcích,
pořádaných v rámci toho programu.
Realizace tohoto projektu bude plně financována z vlastních finančních zdrojů
Městské policie Liberec.

3.4 Distribuce bezpečnostně informačních materiálů
V rámci realizace přednáškové činnosti, prezentačních akcí a bezpečnostních akcí
budou strážníci Městské policie Liberec mezi občany distribuovat bezpečnostně
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informační materiály, které byly pořízeny v předchozím období jak z vlastních finančních
prostředků Městské policie, tak i dotačních prostředků MV ČR. V roce 2009 jsme získali
státní účelovou dotaci na bezpečnostně informační materiál ve výši 72 000,- Kč, kdy jsme
pořídili brožury s preventivně bezpečnostní tématikou pro seniory a zdravotně postižené
osoby, samolepky a průkazy. Dále jsme v roce 2009 získali i státní účelovou dotaci
z prostředků MV ČR na informační materiál (brožuru a leták) k provozu SENIOR LINKY
Městské policie Liberec ve výši 24 000,- Kč. Z vlastních finančních prostředků jsme v roce
2009 pořídili bezpečnostně informační materiál pro děti v částce 40 000,- Kč
(NE/bezpečná abeceda, zápisník školáka s bezpečnostní tématikou). V roce 2010 jsme
z vlastních prostředků zakoupili dopravně bezpečnostní materiál pro děti v částce 22 500,Kč (reflexní materiál – samolepky s dětskou tématikou) a bezpečně informační materiál
pro děti v částce 26 000,- Kč (pexeso, preventivní poučky).
Realizace projektu bude uskutečňována a financována z vlastních finančních zdrojů
Městské policie Liberec a k plnění projektu bude použit již dříve zakoupen preventivně
bezpečnostní materiál.

3.5 Vzdělávání seniorů a zdravotně postižených osob
Projekt bude pokračovat v realizaci přednáškové činnosti navazující na dřívější
preventivní projekty realizované již v roce 2009 a 2010, kdy Městská policie Liberec
zřídila v roce 2009 z dotačních prostředků MV ČR SENIOR LINKU Městské policie
Liberec a v roce 2010 realizovala z dotačních prostředků Libereckého kraje přednáškovou
činnost s distribucí osobních alarmů seniorům nad 75 let věku a zdravotně postiženým
osobám.
Hlavním úkolem projektu SENIOR LINKA Městské policie Liberec je předcházení
páchání trestné činnosti a omezení příležitosti k páchání trestné činnosti a posilování pocitu
bezpečí občanů realizací preventivně informačních aktivit ve městě Liberci, a to formou
přednáškové činnosti v klubech seniorů, v domovech s pečovatelskou službou, centrech
zdravotně postižených osob a v dalších vhodných místnostech. Dalším úkolem projektu
bylo zahájení a odzkoušení „Informačního tísňového servisu pro seniory“, který je
provozován na principu call centra, využívající zpracovanou databázi vzorů průkazu a
telefonního spojení na dispečerská pracoviště pracovníků vodárenských, energetických,
plynárenských společností, České pošta a dalších subjektů. „Informační tísňový servis pro
seniory“ je provozován v souladu s pracovní dobou Magistrátu města Liberec. Projekt je
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rovněž naplňován doprovodnou informační kampaní, tzn. distribucí informačních brožur a
letáku s důležitými informacemi pro seniory, jak se mají chovat v krizových situacích, kam
a na koho se mají obrátit.
Hlavním úkolem projektu OSOBNÍ ALARM je předcházení páchání trestné
činnosti a omezení příležitosti k páchání trestné činnosti a posilování pocitu bezpečí
občanů realizací preventivních a informačních aktivit ve městě Liberci pro seniora nad 75
let a zdravotně postižené osoby. Úkolem projektu je seznámit seniory nad 75 let a
zdravotně postižené osoby se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a způsobem
ochrany a zavedení bezpečnostních opatření – osobní alarmy. Projekt je dále naplňován
doprovodnou informační kampaní (brožury pro seniory a zdravotně postižené osoby,
samolepky s bezpečnostní tématikou, bezpečnostní karty), která úzce navazovala na
projekty realizované v roce 2009.
Realizace přednáškové činnosti tohoto projektu bude plně financována z vlastních
finančních zdrojů Městské policie Liberec.

3.6 Schránky důvěry
Jednou z činností Odboru prevence kriminality Městské policie Liberec je vyjímání
obsahu schránek důvěry a jejich další zpracování.
V Liberci je v současnosti provozováno šest schránek důvěry, pro úplnost uvádíme
jejich umístění:
MĚSTSKÁ ČTVRŤ

UMÍSTĚNÍ

ADRESA

centrum

budova Městské policie Liberec

tř. 1. máje 108/48

Rochlice

budova České pošty s.p., Liberec 6 Rochlice Pionýrů 976/15

Františkov

budova Okrsku Městské policie Liberec

Jáchymovská 261/44

sídliště Kunratická

budova základní školy

Aloisina výšina 642/51

Vratislavice nad Nisou budova Městského úřadu

Tanvaldská 50

Machnín

Rynoltická 1

budova pošty

Do těchto schránek mohou občané vhazovat nalezené předměty, jako jsou například
peněženky, pouzdra na doklady a rovněž nalezené doklady. Tyto schránky byly zřízeny
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z důvodu, aby se lidé nemuseli s nalezenými předměty obracet na jednotlivá Obvodní
oddělení Policie ČR, okrskové služebny Městské policie Liberec nebo pracovnice
magistrátu. Strážníci tyto předměty nejprve roztřídí a následně je rozešlou na příslušné
správní orgány či příslušné organizace.
O tom, že tyto schránky opravdu plní svůj účel svědčí i následující čísla. Celkem ze
šesti schránek, které spravuje náš odbor, je každý rok vyjmuto několik desítek, ba stovek
dokladů a předmětů. Mezi nejčastější nálezy tak patří občanské průkazy, řidičské průkazy,
osvědčení o technickém průkazu, osvědčení o registraci, cestovní pasy a platební karty.
Co se týče nalezených předmětů, tak největší část tvoří peněženky, pouzdra na
doklady, klíče, alba na fotografie a další předměty osobní potřeby.
Někteří občané s městskou policií komunikují anonymně a do schránek vhazují
dopisy, ve kterých žádají o pomoc nebo upozorňují na nedostatky v okolí svého bydliště.
Tyto informace a dopisy postupujeme na příslušná pracoviště, kde se jimi odpovědní
pracovníci dále zabývají.
Realizace tohoto projektu bude plně financována z vlastních finančních zdrojů
Městské policie Liberec.

3.7 Koncepce prevence kriminality města Liberec na období
2012 - 2017
V roce 2011 bude vypracována MV ČR nová Strategie prevence kriminality na léta
2012 - 2016 a jednou z podmínek získání dotace ze státního rozpočtu na výdaje
realizované statutárním městem Liberec v rámci městských programů prevence kriminality
v letech 2012 - 2016 bude i vytvoření Koncepce prevence kriminality města Liberec na
období 2012 - 2017. V této koncepci bude stanovení cílů a priorit statutárního města
Liberec v oblasti prevence kriminality v uvedeném období. Koncepce bude sloužit jako
závazný dokument pro tvorbu městských programů prevence kriminality města Liberec
v letech 2012 – 2017.
Na realizaci projektu bychom měli získat státní účelovou dotaci z prostředků MV ČR
ve výši cca 50 000,- Kč.
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Závěrečná shrnutí
Prostřednictvím výše uvedených programů prevence kriminality by Městská policie

Liberec chtěla posílit celkovou bezpečnost občanů i návštěvníků našeho města. Funkcí

10

těchto programů je také informovat obyvatele o tom, jak mohou chránit sami sebe, své
životy i majetek, ale i o tom, v jakých situacích nemají váhat obrátit se na strážníky pro
pomoc či radu. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám obyvatel, kterými
jsou zejména děti, starší občané, handicapované osoby, ale také ženy. Pro každou skupinu
občanů je zvolen cílený způsob realizace projektu tak, aby jeho provedení odpovídalo
všeobecným komunikačním prostředkům dané skupiny (přednášková činnost s tématikou
prevence kriminality). Ženám je nabídnuta nejen teoretická výuka, ale i mnohdy účinnější
praktický nácvik (kurz sebeobrany pro ženy).
Věříme, že se tyto projekty osvědčí a naleznou své uplatnění mezi obyvateli. Pro
Městskou policii Liberec pak budou znamenat zavedení nového přístupu k občanům,
postaveném na komunikaci, otevřenosti a vstřícnosti. Rozhodně se nebude jednat o krok
konečný, ale naopak výchozí, který bude dále rozvíjen i v dalších letech.
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