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Úvod 
 
Město Frýdlant si jako nepopiratelná metropole Frýdlantského výběžku plně uvědomuje svůj 
významný podíl na bezpečnosti občanů, na ochraně jejich majetku, na ovlivňování pocitu 
bezpečí a na vytváření podmínek pro prevenci sociálně-patologických jevů na svém území. 
Jeho Koncepce prevence kriminality je příspěvkem pro kvalitní život obyvatel a návštěvníků 
města. 
 

Analýza 
 
Prevencí kriminality se zabývají tři klíčové strategické dokumenty města, ze kterých 
Koncepce prevence kriminality vychází. 
Prvním je Strategický plán města Frýdlant na léta 2012-2015 (schválen ZM usn. č. 
192/2012), kde je zřejmý soulad s plněním úkolu: 
PÚ07 Komplexní řešení sociálně patologických jevů a zvýšení pocitu bezpečí a obzvláště 
pak s těmito kartami rozvojových aktivit: 
A07-02 Řešení sociální situace v lokalitách s vysokou koncentrací sociálně problémových 
skupin obyvatel,  
A07-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků. 
Druhým dokumentem je Komunitní plánování města Frýdlant 2015-2020 (aktualizován 
usn. ZM č. 171/2015 ze dne 16. prosince 2015), pro který se každoročně vytváří Akční plán.  
Opora pro Koncepci prevence kriminality je ve všech čtyřech strategických cílech a jejich 
opatřeních: 
1. Podpora prevence a poradenských služeb 

Podpora preventivních programů, stabilizace poradenských služeb, podpora prevence 
kriminality 

2. Dobrá dostupnost informací a osvěta v oblasti sociálních služeb včetně fungující 
koordinace procesu komunitního plánování 
Zajištění informovanosti a osvěty o sociálních službách, zajištění koordinace procesu 
komunitního plánování 

3. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb a životních podmínek pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 
Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, Frýdlant bez bariér 

4. Podpora vzniku nových a stávajících sociálních služeb pro závislé osoby, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením včetně rodin s dětmi do 6 let a menšiny 
Podpora terénní práce, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podpora vzniku 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Frýdlantě, podpora dohodnutého systému 
financování protidrogové politiky 

Z většiny opatření je patrná jasná podpora dlouhodobého projektu města Frýdlant, čímž je od 
r. 2003 Poradní a setkávací centrum (POSEC). 
Novým dokumentem s regionální působností je Strategický plán sociálního začleňování 
Frýdlantsko pro r. 2016-2018 (schválen ZM usn. č. 131/2015). 
 
Demograficko-sociální 
 
Frýdlant je obec s rozšířenou působností v nejsevernější části Libereckého kraje. 
K 31.12.2015 má Frýdlant 7.427 obyvatel. 
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Správní obvod ORP Frýdlant 2013 2014 2015 

Počet obyvatel ORP k 31. prosinci  24 571  24 363 

Celostátní podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 8,2 7,5 6,2 

Okresní podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 7,5 8,1 7,1 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu SO ORP Frýdlant 11,29 10,6 9,3 

 
V porovnání s hodnotami okresu Liberec je podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu SO 
ORP Frýdlant vždy vyšší, v posledních letech o 2-4 procentní body.  
 
Bezpečnostní 
 
Z bezpečnostní analýzy Libereckého kraje vyplývá, že v roce 2014 se okres Liberec, kam 
Frýdlant patří, umístil s indexem kriminality 360 v rizikovosti na 24. místě z 77 
posuzovaných okresů (Česká Lípa je 12., Jablonec nad Nisou 26. a Semily až 44.). Je 
to mírný pokles (o 3 místa). 
Liberecký kraj je s indexem 318 na 5. místě ze 14 posuzovaných krajů. 
Na okrese Liberec je obvodní oddělení PČR Frýdlant, kam Frýdlant patří, s 429 skutky 
a indexem kriminality 318 (z osmi možných) v celkové trestné činnosti, v násilné 
trestné činnosti na 4. místě (40 skutků, index 30), ve vloupání na 3. místě (116 skutků, 
index je 86), v prostých krádežích pak na 4. místě (109 skutků, index je 81). 

Meziročně (2014–2015) se počet přečinů a zločinů spáchaných ve Frýdlantě snížil o 19, což 

jest o 6 %, rozdíl v indexu je pak -25. Těchto výsledků bylo dosaženo především cíleným 

výkonem hlídkové a obchůzkové služby Policie ČR, OO Frýdlant a MP Liberec a zefektivnění 

spolupráce mezi zainteresovanými subjekty i na mezinárodní úrovni. 

 
Městský kamerový dohlížecí systém 
MKDS je již nedílnou součástí každodenní práce obou dispečerských pracovišť. Na OO PČR 
je on-line využíván 24 hodin denně. Od r. 2014 je MKDS modernizován, rozšiřován a stále 
více slouží i pro vyhledávání průjezdu podezřelých vozidel a v monitorování pachatelů 
závažné trestné činnosti přes požadavky od kriminální služby okresu Liberec nebo přímo 
Libereckého kraje. V únoru 2016 měl 13 kamer (v r. 2021 má 23 kamer). 
 
Umístění a dosah kamerových bodů MKDS Frýdlant k lednu 2016: viz příloha č. 2 

 

Shrnutí a závěr bezpečnostní analýzy: 

Město Frýdlant vykazuje v posledních letech pokles indexu kriminality, který je způsoben 

mimo jiné i zvýšenou a kvalitní hlídkovou činnosti Policie ČR a městské policie. Nejčastěji se 

vyskytuje majetková trestná činnost a to i ve spojitosti s blízkou hranicí s Polskem. 

K odhalování a prokazování protizákonné činnosti je využíván funkční Městský kamerový 

dohlížecí systém.  

Město Frýdlant má přehled o své bezpečnostní situaci, s informacemi pracuje a má 

připravena adekvátní řešení k jejímu řešení. 
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Institucionální 
Jsou vyjmenovány instituce, které jsou zainteresovány do problematiky prevence kriminality, 
a jejich zástupci se mohou stát členy pracovní skupiny prevence kriminality: 
Město Frýdlant 
Městská policie Liberec 
Policie ČR 
MěÚ Frýdlant: 

 oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kurátor pro dospělé, koordinátor pro romskou 
problematiku 

 oddělení pro přestupky v občanském soužití, proti majetku a veřejnému pořádku 

 místní protidrogový koordinátor a manager prevence kriminality 

 spolupráce s Probační a mediační službou ČR 

 Poradní a setkávací centrum (POSEC) 
Terénní programy – Most k naději, o. s.  
- pro uživatele drog, např. výměnný program, poradenství,  
- sociální prevence: pomoc s řešením problému v terénu (práce, bydlení, finanční či 
jiná krize) 
Poradenství pro dospívající a dospělé – CZPLK, o. p. s. - Mgr. Milan Kohout – 
obtížné osobní, partnerské nebo rodinné situace, i strachy, smutky, závislosti, 
poruchy příjmu potravy 
Rodinné poradenství s důrazem na děti - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Daniela Al-
Sulaimanová – vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu (násilí v 
rodinách, psychické a jiné zneužívání, šikana, týrání, pohlavní zneužití, …). 
Občanská poradna – Déčko, z. s. - Mgr. Lenka Svobodová, - ošetřuje sociálně právní 
problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a 
majetkoprávní vztahy, lidská práva, … 
Intervenční centrum: CIPSLK, p. o. - pomoc obětem domácího násilí 
Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 
patologické hráče a jejich blízké -  ADVAITA, z. ú. 
Klub duševního zdraví – vedoucí Bc. Lenka Kučerová– volnočasové aktivity, 
provázení a poradenství lidem s duševní nemocí a jejich blízkým 

 Středisko sociální péče Frýdlant se svými Domy s pečovatelskou službou 
Domov U Spasitele 
Školství: SŠHaL, Gymnázium, ZŠ, ZUŠ a MŠ, Základní škola speciální a Základní škola 
praktická, Dětský domov 
Úřad práce 
Finanční úřad 
 

Cíle 
 
C-1 Zvýšit pocit bezpečí 

DC-1.1 Zvýšit informovanost a zainteresovanost občanů 
DC-1.2 Využít preventivního účinku MKDS 
DC-1.3 Zefektivnit veřejné osvětlení 
DC-1.4 Vytěsnit drobnou kriminalitu z centra města 
DC-1.5 Podpořit programy pro ohrožené skupiny 
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C-2 Zvýšit objasněnost trestných činů, přečinů a přestupků 
 DC-2.1 Efektivní spolupráce PČR, MP a Města Frýdlant 
 DC-2.2 Maximální možná využitelnost MKDS 
 
Soubor opatření 
 
O-1 Třístranná koordinační dohoda nad provozem MKDS 
O-2 Pravidelný servis, revize, údržba a obnova MKDS  
O-3 Nové kamerové body 
O-4 Program pro ohroženou cílovou skupinu 
O-5 Rozšíření veřejného osvětlení 
O-6 Oplocení rizikových lokalit 
O-7 Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
O-8 Průzkum pocitu bezpečí 
O-9 Informace o práci MP a OO PČR, osvěta v regionálních médiích 
O-10 Asistent prevence kriminality 
 

Personální a finanční zabezpečení 
 
Pracovní skupina prevence kriminality 
Tento orgán má za úkol analyzovat situaci a navrhovat opatření k řešení. Pracovní skupina 
je sestavena managerem prevence kriminality, schází se dle potřeby a dodává podklady pro 
tvorbu koncepčních materiálů. 
 
Složení: manažer prevence kriminality 
  městská policie 
  obvodní oddělení Policie ČR 
  odbor sociálních věcí 
  zastupitel Města 
  dle potřeby další vhodní členové 
 
Manažer prevence kriminality 
Je jmenován radou města na předmětné období. Řídí pracovní skupinu prevence kriminality, 
jedná s jejími členy, svolává společná jednání. Spolupracuje se všemi zúčastněnými 
institucemi, je kontaktní osobou pro krajského manažera prevence kriminality. Shromažďuje 
podklady pro vytváření a sestavuje koncepční materiály o prevenci kriminality a slaďuje se 
s národní a krajskou koncepcí. Navrhuje opatření a připravuje žádosti o finanční dotace na 
jejich naplnění. Dohlíží na plnění opatření a sleduje jejich efektivitu. 
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Tabulka opatření pro období r. 2016-2020-2024 
 

OPATŘENÍ NÁVAZNOST NA 
DÍLČÍ CÍLE 

REALIZAČNÍ 
OBDOBÍ 

FINANČNÍ 
NÁROČNO
ST 

FINANČNÍ 
ZDROJE 

POZNÁM
KA 

O-1 
Třístranná 
koordinační 
dohoda nad 
provozem 
MKDS 

DC-2.1 Efektivní 
spolupráce PČR, 
MP a Města 
Frýdlant 
DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-2.2 Maximální 
možná využitelnost 
MKDS 

2016, pak 
trvale 

Žádná –> 
náplň práce 
manažera 
prevence 
kriminality 

0  

O-2 
Pravidelný 
servis, 
revize, 
údržba a 
obnova 
MKDS  

DC-2.2 Maximální 
možná využitelnost 
MKDS 
DC-2.1 Efektivní 
spolupráce PČR, 
MP a Města 
Frýdlant 

trvale 70 tis. Kč 
ročně 

70 tis. Kč – 
městský 
rozpočet 

 

O-3 Nové 
kamerové 
body 

DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 
z centra města 

2016-2020-
2024 

max. 850 
tis. Kč 
ročně 

max. 350 
tis. Kč – 
dotace MV 
min. 70 tis. 
Kč – 
městský 
rozpočet na 
jeden bod 

 

O-4 
Program pro 
ohroženou 
cílovou 
skupinu 

DC-1.1 Zvýšit 
informovanost 
občanů 
DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 

2016-2020-
2024 

   

O-5 
Rozšíření 
veřejného 
osvětlení 

DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.3 Zefektivnit 
veřejné osvětlení 
DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 

2016-2020-
2024 
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z centra města 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 

O-6 
Oplocení 
rizikových 
lokalit 

DC-1.3 Zefektivnit 
veřejné osvětlení 
DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 
z centra města 

2016-2020-
2024 

   

O-7 
Nízkoprahový 
klub pro děti a 
mládež 

DC-1.1 Zvýšit 
informovanost 
občanů 
DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 
z centra města 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 

2016-2017, 
pak trvale 

 Financován
o přes DSO 
Mikroregion 
Frýdlantsko 

 

O-8 
Průzkum 
pocitu 
bezpečí 

DC-1.1 Zvýšit 
informovanost 
občanů 
DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.3 Zefektivnit 
veřejné osvětlení 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 

Každý rok 
v případě 
nových 
kamerových 
bodů, velký 
průzkum 2017-
2018-24 

Žádná –> 
náplň práce 
manažera 
prevence 
kriminality 

  

O-9 
Informace o 
práci MP a 
OO PČR, 
osvěta 
v regionálníc
h médiích 

DC-1.1 Zvýšit 
informovanost 
občanů 
DC-1.2 Využít 
preventivního 
účinku MKDS 
DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 
z centra města 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 
DC-2.1 Efektivní 
spolupráce PČR, 
MP a Města 
Frýdlant 

trvale Žádná –> 
náplň práce 
manažera 
prevence 
kriminality 
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O-10 
Projekt: 
Asistenti 
prevence 
kriminality 
(min. 4 
osoby) 

DC-1.4 Vytěsnit 
drobnou kriminalitu 
z centra města 
DC-1.5 Podpořit 
programy pro 
ohrožené skupiny 
DC-2.1 Efektivní 
spolupráce PČR, 
MP a Města 
Frýdlant 
DC-2.2 Maximální 
možná využitelnost 
MKDS 

2021-2024 
(případně 
trvale) 

v r. 2021  
jen 
příprava, 
tzn. žádná -
> náplň 
práce 
manažera 
prevence 
kriminality, 
pak min. 
povinná 
spoluúčast 
na projektu 

od r. 2022 
ročně 1.250 
tis. Kč 
(mzdové 
náklady, 
školení, 
vybavení, 
vedení, 
mentorován
í, supervize) 
(rozpočet 
MF+dotace) 

 

 

Jak poznáme, že je opatření splněno, hotovo? 

 
O-1 Třístranná koordinační dohoda nad provozem MKDS 
Dohoda existuje, je podepsána a plní se. Vše funguje a všichni jsou spokojení. Je-li 
potřeba udělat v dohodě změna, domluví se a provede se dodatkem nebo se vyhotoví 
dohoda nová. 
 
O-2 Pravidelný servis, revize, údržba a obnova MKDS 
Existuje a je funkční servisní smlouva s dobrou firmou, která realizuje provoz 
systému.  
  
O-3 Nové kamerové body 
Každý rok je realizován jeden až tři nové kamerové body. Vše se děje na základě 
bezpečnostní analýzy, sledování pocitu bezpečí a za spolupráce zainteresovaných 
stran. 
 
O-4 Program pro ohroženou cílovou skupinu 
Alespoň jednou za sledované období je realizován program pro ohroženou cílovou 
skupinu potenciálních obětí (senioři, ženy, tělesně postižení). Program bude zaměřen 
na zvýšení pocitu bezpečí a na zvýšení schopnosti čelit pachateli násilného činu, 
majetkového činu nebo podvodu. 
 
O-5 Rozšíření veřejného osvětlení 
Jsou vytipovány rizikové lokality, kde je jedním z možných řešení vylepšení veřejného 
osvětlení – buď jeho rozšíření, nebo úplně nové zavedení. Za dané období se takto 
osvětlí alespoň jedna lokalita. 
 
O-6 Oplocení rizikových lokalit 
Je vytipována alespoň jedna riziková lokalita, kde řešení bezpečnostní otázky může 
být pouhé oplocení nebo jeho kombinace s dalšími opatřeními – např. kamerovým 
bodem nebo zvýšenou hlídkovou činností nebo najmutím ostrahy objektu. Projekt 
oplocení je uskutečněn jednou za sledované období. 
 
O-7 Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
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Dlouho postrádaný a poptávaný projekt pro děti a mládež a jejich cílovou skupinu 
potenciálních obětí a potenciálních pachatelů trestné činnosti byl ve sledovaném 
období r. 2018 založen a funguje pro svůj účel. 
 
Od r. 2018 ve městě Frýdlant stabilně fungují profesionálně vedené nízkoprahové 
volnočasové aktivity/kluby pro děti a mládež. 
 
O-8 Průzkum pocitu bezpečí 
Je vykonáván účelově k připravovaným projektům a k ověření jejich efektivity, tj. před 
a po. Velký průzkum se děje jednou za sledované období. 
 
O-9 Informace o práci MP a OO PČR, osvěta v regionálních médiích 
Alespoň jednou ročně se ve Frýdlantském zpravodaji objeví články o činnosti MP a 
OO PČR ve Frýdlantě a osvětový článek na různá témata, např. auto není trezor, pozor 
na kapesní zloděje, … 
 
O-10 Projekt: Asistenti prevence kriminality 
Ve městě pracují minimálně čtyři asistenti prevence kriminality a projekt funguje 
za aktivní spolupráce všech zainteresovaných stran. 
 

Rozdělení odpovědností za realizaci KPK MF:  

 

 Manažer prevence kriminality – příprava materiálů pro RM, ZM a žádostí o dotace, 

svolávání schůzek pracovní skupiny prevence kriminality, vedení statistik pro potřeby 

bezpečnostní analýzy 

 Město Frýdlant – schvalování koncepcí a plánů, finanční zajištění, kontrola plnění 

plánu, politická odpovědnost 

 Městská policie – kromě běžných povinností dle zákona o obecní policii: obsluha  

MKDS, aktivní účast v pracovní skupině prevence kriminality 

 Policie ČR – kromě běžných povinností dle zákona o policii: on-line využívání funkcí 

MKDS, aktivní účast v pracovní skupině prevence kriminality 

 

Všechny výše jmenované subjekty mají svůj díl odpovědnosti za bezpečnostní situaci, 

za informování veřejnosti o preventivních opatřeních, za vytváření pocitu bezpečí ve městě. 

Toho mohou dosáhnout jen v úzké spolupráci.  

 
 
Závěr 
 
Koncepce prevence kriminality Města Frýdlant 2016-2020 byla projednána a doporučena ke 
schválení ZM dne 15. února 2016 usn. RM č. 787/2016 a ZM ji schválilo usn. ZM č. 191/2016 
dne 24. února 2016. 
Platnost Koncepce prevence kriminality Města Frýdlant 2016-2020 byla po úpravách 
prodloužena a schválena do r. 2024  usn. ZM č. 381-1/2021 dne 9. června 2021. 
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Příloha č. 1: Vyhodnocení Koncepce prevence kriminality 2013-2015 
Příloha č. 2: Umístění a dosah kamerových bodů MKDS Frýdlant 
Příloha č. 3: Akční plán prevence kriminality na r. 2016 
 
Nové přílohy: 
 
Příloha č. 4: Vyhodnocený Akční plán 2020 
Příloha č. 5: Akční plán 2021 
 
Frýdlant, únor 2016, aktualizace červen 2021 
Mgr. Alena Švejdová, manažer prevence kriminality 


