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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem 
základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky obce, koncepčních opatřeních, 
spolupráci v rámci ORP, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové 
scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, 
šetření, analýzy, rozvojové projekty apod.).  

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy o realizaci 
protidrogové politiky Libereckého kraje, Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích a Výroční 
zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, 
krajské i centrální úrovni. 
 

Souhrn    

Vývoj drogové scény – aneb klientela mládne a po čet klient ů TP programu se zvýšil tém ěř 3x 
Situace kolem užívání drog na Frýdlantsku má stále zvyšující se tendenci. Tento jev je alarmující zejména proto, 
že v uplynulém roce se snížil věk cílové skupiny. Znamená to, že mládež okolo 15 let za číná již s nitrožilní 
aplikací pervitinu , zpravidla po vzoru starších uživatelů. Většina z t ěchto mladistvých zatím sice nejeví 
viditelné známky rizikového stylu života a jejich p ohyb v ulicích není nijak zvláš ť patrný, nicmén ě 
z hlediska rozvoje závislostí a patologií se jedná o velmi závažnou situaci, která se pravd ěpodobn ě začne 
projevovat v následujících letech. Úskalím práce s těmito lidmi je mimo jiné i to, že se zdráhají využív at 
služeb TP a odmítají na svém životním stylu n ěco m ěnit, protože je to v podstat ě baví a neuv ědomují si 
rizika. Mezi důvody užívání OPL (omamných a psychotropních látek) této skupiny uživatelů patří především 
nuda, touha po něčem novém a zajímavém a domnělá představa vyšší sociální prestiže mezi vrstevníky. 
V popsané skupin ě uživatel ů ve věku 15 až 20 let jsou rovn ěž hojn ě zastoupeni Romové, kte ří začali 
spolupracovat s TP, což lze považovat za úsp ěch. Četnost užívání je individuální, odvíjí se od různých faktorů, 
mezi které patří finanční situace klienta, zázemí, věk a doba drogové kariéry. Často se setkáváme s tím, že drogy 
nabízejí a zároveň jim je aplikují starší uživatelé. Vnímáme i fakt, že např. ve Frýdlantu chybí stále NZDM, nebo 
jiný volnočasový klub, kam by mohli mladí docházet a trávit zde svůj volný čas. 
Mezi klienty jsou vícemén ě rovnom ěrně zastoupeny ob ě pohlaví ve v ěku od 15 do 36 let . Nejvíce užívané 
látky jsou pervitin a marihuana. Pervitin v ětšina klient ů užívá nitrožiln ě, ale i v kombinaci se š ňupáním. 
Bohužel pozorujeme tendence k p řecházení na nitrožilní aplikaci.   
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Během roku jsme zaznamenali zvýšené nálezy pohozených  stříkaček ve Frýdlantu. (Ze zprávy terénního 
programu pro uživatele drog MOST K NAD ĚJI) 
Protidrogová politika se v r. 2013 vyvíjela ve Frýdlantě obvyklým způsobem. Desátým rokem byl provozován 
projekt POSEC (Poradní a setkávací centrum), které ve svých programech pomáhá k řešení drogových problémů 
obyvatel Frýdlantského výběžku. Na minimální a stručný provoz tohoto zařízení vydalo v r. 2013 Město Frýdlant 
331 tis. Kč. 

Existence a stabilita POSECu je jediným projevem finanční podpory specifické protidrogové prevence ze strany 
Města Frýdlant. 
Velkou šancí na zm ěnu je aktualizace Komunitního plánu M ěsta Frýdlant v roce 2014, kde by se mělo 
objevit těchto pět opatření, která jistě povedou ke snížení užívání omamných látek (kouření, alkohol a drogy) u 
dětí a mládeže ve Frýdlantě: 

1. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl a programy 
specifické primární protidrogové prevence i na vyšších stupních škol, 

2. podpořit vznik nízkoprahového klubu pro děti a mládež, 
3. účinně motivovat rodiče ke zdravé výchově dětí, provádět komunitní práci např. mít terénní sociálně 

aktivizační služby, 
4. uskutečňovat více kontrol ze strany PČR, MP – alespoň 1x týdně a zpřísnit postihy, 
5. zabývat se regulací heren. 
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 Drogová scéna – situace v obci 

 

 
Hraní sázkových a hazardních her je ze strany obce regulováno zákazem těchto provozoven v Městské 
památkové zóně. Ve Frýdlantě jsou pro rozvoj těchto patologických jevů ideální podmínky. Je třeba spoléhat na 
kvalitu primární prevence na základních  

 
 Výše bylo čerpáno ze zprávy TP MOST K NADĚJI. 

 

Drogová trestná činnosti v Libereckém kraji v číslech z prezentace Policie České 
republiky, KŘP Libereckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné 
kriminality  
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Tabulka č.1 - Počty realizovaných pachatelů drogové trestné činnosti na území Libereckého 
kraje 
                                  2012  2013  
Realizováno kým  Počet 

obviněných  
Podíl z celkového 
počtu  

Počet obviněných  Podíl z celkového počtu  

ÚO Česká Lípa  63  43,75%  87  45,79%  
ÚO Liberec  43  29,86%  39  20,53%  
ÚO Semily  19  13,19%  30  15,79%  
ÚO Jablonec nad 
Nisou  

10  6,94%  22  11,58%  

ÚO Liberec + OOK  8  5,56%  8  4,21%  
ÚO Semily + OOK  0  0  3  1,58%  
ÚO Česká Lípa + 
OOK  

0  0  1  0,53%  

OOK KŘP  1  0,69%  0  0  
Celkem  144  100,00%  190  100,00%  
 
Tabulka č.2 - Počty stíhaných osob dle návykové látky  
Návyková látka  2012  2013  
konopí  58  79  
pervitin  52  64  
léky s obsahem PSE  27  28  
extáze  2  9  
pervitin + léky  0  3  
pervitin + konopí  2  4  
kokain  1  1  
morfin  1  1  
lysohlávky  1  1  
Celkový sou čet  144  190  
 
Od března 2014 by měla začít plnit úkoly pracovní skupina toxi, kdy na drogovou kriminalitu ve 
Frýdlantském výběžku by měla přijít posila  - 2 specializovaní kriminalisté. 
 
Tabulka 0-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2013 podle § 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v 
rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: 

 

Přestupky držení drog  
§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby  
Do 18 let  Přes 18 let  

Konopné drogy  1 2 
Pervitin    
Extáze    
Heroin    
Kokain    
Subutex/Suboxone    
Houby obsahující OPL    
Jiná OPL    
Celkem osob  1 2 

 

   
Tabulka 1-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2013 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. podle 
věku pachatele a druhu drogy:  
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Přestupky p ěstování rostlin a hub  
§ 30 odst. 1, písm. k  

Věk osoby  
Do 18 let  Přes 18 let  

Rostliny konopí     1 
Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL      
Celkem osob  0 1 

 

Tabulka 1-3 Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 
Sb. v rozdělení podle druhu drogy:  

Druh drogy  Celkové množství  
Konopné drogy (g)  0,7 
Rostliny konopí (ks rostlin)  6 
Pervitin (g)  0,45 
Extáze (ks tablet)   
Heroin (g)   
Kokain (g)   
Subutex/Suboxone (ks tablet)   
Houby obsahující OPL (ks)   
Jiné rostliny obsahující OPL (ks)   

     
   

Koordinace protidrogové politiky 

Místní institucionální zajišt ění koordinace 

Místní protidrogový koordinátor 

Mgr. Alena Švejdová, alena.svejdova@mu-frydlant.cz,  vykonává funkci MPK od 01/01/2003, ve struktře úřadu je 
zařazena jako vedoucí odboru kanceláře úřadu. Přímou nadřízenou je Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice 
MěÚ, Velikost pracovního úvazku KPK: 0,05, Jiné agendy vykonávané MPK jsou mnohé, viz http://www.mesto-
frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html 

 

Místní protidrogová/jiná komise, pracovní skupina  

Konkrétní otázky protidrogové politiky řeší operativně svolaná pracovní skupinu se širším záběrem 

MPK si může vybrat z těchto spolupracujících, kteří se stávají členy operativní pracovní skupiny. K nim patří ještě 
metodici prevence na školách, kteří zde nejsou jmenováni. 

Jméno a p říjmení  Instituce  Funkce v instituci  
Ing. Dan Ramzer Město Frýdlant starosta 
Ing. Veronika Bubeníčková MěÚ Fr tajemnice 
Bc. Lucie Andršová MěÚ Fr vedoucí odboru soc. věcí 

Zdena Jiřičková MěÚ Fr 
Vedoucí obecního 
živnostenského úřadu 

Josef Hurník MěÚ  krizové řízení, kontrolor OZU 
Dana Mrázová MěÚ Fr přestupky v občanském soužití 
sl. Barbora Hýblová MěÚ Fr výk. ředitelka KADDEMF 2013 
Mgr. Věra Dunajčíková ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ředitelka 
Mgr. Jaroslava Smolová ZŠ praktická a ZŠ speciální Fr ředitelka 
Mgr. Alena Dvořáková SŠHaL, Fr ředitelka 
Mgr. Alena Hlávková Gymnázium Frýdlant ředitelka 
Mgr. Renáta Flecknová Gymnázium Fr metodička prevence 
Bc. Josef Kepr OO Policie ČR Fr vedoucí obvodního oddělení 
Mgr. Vladimír Šnýdl Městská policie LBC (VPS) vedoucí odboru výkonu služby 
Vít Audy Římskokatolická církev farář 
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Mgr. Igor Pavelčák POSEC poradce 
Bc. Pavel Pech POSEC - Most k naději vedoucí terénních programů 

Mgr. Eva Kopecká POSEC - ADVAITA 
vedoucí ambulantního 
poradenství a doléčovacích 
služeb 

Mgr. Ivo Brát POSEC - CIPSSLK vedoucí intervenčního centra 
Mgr. Jarmila Kozáková POSEC dětská psycholožka 
Mgr. Jan Samšiňák POSEC – „D“ občanská poradna 
MUDr. Ljuba Komárková FR praktický lékař 

Petr Hampacher 
MAJÁK - primární prevence, 
nízkoprahový klub ředitel 

Počet jednání pracovní skupiny v r. 2013 = 7 

Nejdůležitější projednávaná témata v roce 2013 – kouření, alkohol a drogy a děti a mládež ve Frýdlantě, injekční 
uživatelé – HR, drogové přestupky 

MPK jednání skupiny iniciuje i svolává, někdy použije k zastřešení starostu. 

 

Vzájemná spolupráce subjekt ů protidrogové politiky na úrovni ORP 

Spolupráce všech báječně funguje, máme velmi aktivní přístup ke komunitnímu plánování, MPK je v rámci 
komunitního plánování i vedoucí pracovní skupiny Osoby závislé a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Informace se posílají většinou e-maily, nebo jako fyzická pošta (letáky, jiné Inko materiály), využívá je aktivita 
starosty při setkání starostů ORP, poskytovatelé služeb se zde představují, seznamují obce se svým záměrem. 

Spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb je rozhodně systematická, ale schůzky jsou dle potřeby a 
většinou individuální. 

Spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služba, policie, státní zařízení apod.) se děje velmi často a 
funguje to, příkladná je spolupráce hlavně s městskou policií a Gymnáziem Frýdlant (KADDEMF)  

V r. 2013 je ve Frýdlantu běžný a zaběhlý standard, změny k lepšímu ani k horšímu nejsou, pracuje se v rámci 
možností, ale v souladu s potřebami. 

Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou  politiku  
 
 Strategický plán Frýdlantu  Období platnosti: 2012-2015 Schváleno ZM č. usn. 192/2012 dne: 20.06.2012 www 

stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?xuser=910631409245945445&lanG=cs&portal=288&slozka=88515&clanek
=30618 
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. 

 
Komunitní plán obcí  Frýdlantska  Období platnosti: 2010-2014 Schváleno ZM usn. č. 363/2010 dne:
 15..04.2010 www stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?xuser=910631409245945445&lanG=cs&portal=288&slozka=42265&clanek=42265 

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb, což je jasná podpora dlouhodobého projektu 
města Frýdlant Poradní a setkávací centrum (POSEC). 

 
Koncepce prevence kriminality  Období platnosti: 2013-2015 Schváleno ZM usn. 268/2013 ze dne 13/02/2013
 www stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/prevence-
kriminality/ 

 

Významný projekt KADDEMF  2013 – 3. kolo dotazníkové akce na zjištění skutečnosti okolo postojů ke kouření, 
užívání alkoholu a drog dětmi a mládeží ve Frýdlantě na: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?clanek=9648&xuser=910631409245945445&lanG=cs&slozka=8274 
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Školní řád Základní školy. Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant je jasnou ukázkou postoje 
k užívání drog: http://www.zsazusfrydlant.cz/wp-content/uploads/2012/08/Školní-řád-od-1-9-2013.pdfO primární 
prevenci se informuje zde:  http://www.zsazusfrydlant.cz/?p=2094 
 

V roce 2013 je s dokumenty pracováno v běžném standardu, žádné vychýlení do plusu ani do mínusu. 

 

Hodnocení strategických dokument ů/protidrogové politiky kraje 

- nehodnotíme 

Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové  politiky a drogové situace  

- týká se kraje, nevyplňujeme 

Další významné aktivity v oblasti protidrogové poli tiky v r. 2013 na místní úrovni 

Tabulka 0-2: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci 
ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.) 

Název aktivity  Realizátor  Cílová skupina  Popis aktivity  
KADDEMF Město Frýdlant - 

POSEC, Gymnázium 
Fr 

Děti a mládež od 14 do 
18 let 

Dotazníková akce, 
konference 

Finanční zajišt ění služeb pro uživatele drog 

Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis) 
 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant vynaložila na primární prevenci dost peněz – jejich výši se nám nepodařilo zjistit, ale 
valná většina šla z projektu „EU-peníze školám“-Šablony a pak z ONIV z peněz Kraje (vše MAJÁK, o.p.s.). 
Z peněz zřizovatele se neplatilo nic. 

Základní škola praktická a ZŠ speciální Frýdlant na specifickou primární prevenci nedala žádné finanční 
prostředky. 

Protidrogové služby pro občany města a Frýdlantského výběžku jsou hrazeny přímo z rozpočtu POSECu a podle 
Klíče k financování PP LK přes DSO Mikroregion Frýdlantsko. Město nemá žádný speciální fond na podporu 
těchto služeb. 

Město se samozřejmě zapojilo do financování protidrogové politiky podle klíče. 

 

Tabulka 0-1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 2013(v tis. Kč) 
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1 Publikace, letáky, konference, semináře, analýzy, koncepce apod. 

Typ služeb Název organizace Název projektu / služby Výše finan ční podpory 

Primárně-preventivní programy škol a 
školských zařízení 

ZŠ, ZUŠ A MŠ 
FRÝDLANT ??? 0 

Primárně-preventivní programy NNO, 
případně jiných subjektů 

MAJÁK Přednášky, vstupy do škol 0 

Primární prevence celkem   0 

Terénní programy MOST K NADĚJI Pro uživatele drog 45.39 

Kontaktní centra 0 0  

Harm Reduction celkem   45,39 

Ambulantní léčba NNO Mgr. Igor Pavelčák Sociální poradenství pro 
dospívající a dospělé 74 

Ostatní ambulantní AT/medicínská léčba    

Lůžková AT/medicínská léčba    

Terapeutické komunity    

Služby NNO ve vězení    

Léčba celkem   74 

Následná pé če ADVAITA 
Ambulantní poradenství pro 

uživatele a kouživatele 41,61 

Záchytné stanice a ošet ření 
intoxikovaných osob 

NEMOCNICE 
FRÝDLANT 

Záchytná lůžka pro 
intoxikované osoby 

 283,46  
přefinancování příspěvku LK 

Informace/výzkum/koordinace* 1   
Nelze vyčíslit, činí koordinátor 

v rámci své pracovní náplně 

Ostatní (specifikujte) Město Frýdlant 
Poradní a setkávací 

centrum (ostatní programy, 
energie) 

170 

CELKEM   331 
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Finanční nároky na zajišt ění protidrogových služeb ve m ěstě jsou pouze v rozpočtu 
POSECu. Jiné nejsou. Příležitostí pro změnu je aktualizace Komunitního plánu Města 
Frýdlant. 

Služby poskytované uživatel ům drog a osobám ohroženým drogami v obci / regionu 

Síť služeb pro uživatele drog ve Městě je již deset let definována náplní programů  POSECu. 
 

Činnost POSECu v r. 2013 – stručně 
 
Poradní a setkávací centrum Frýdlant jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 
prostor pro neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. V r. 2013 
kromě pevných poraden dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské 
poradny, intervenčního centra pro oběti domácího násilí a poradny pro uživatele drog jejich 
blízké zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou a terénní program 
sociální prevence ve Frýdlantském výběžku. Oba terénní programy provozuje obč. sdr. Most 
k naději. Nejmladší sociální službu, kterou zde každé sudé úterý realizuje ADVAITA je 
ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 
patologické hráče a jejich blízké. V roce 2013 se pracovalo na znovu obnovení Klubu 
duševního zdraví, začal však fungovat až v lednu 2014. 
 
I v roce 2013 pracovalo Poradní a setkávací centrum (POSEC) v úsporném režimu. Pětice 
programů, které mají nároky na konzultační prostor, má stále působiště v přízemí budovy 
na Havlíčkově nám. č. p. 304. Zde se služby podle harmonogramu střídaly.  
 
V r. 2013 navštívilo POSEC  334/272*) přímých klientů v sedmi pevných programech 
POSECu (ve skutečnosti je jich více, chodí dvojice nebo i rodiny). Dva programy jsou 
výhradně v terénu. 
 
Terénní program pro uživatele drog (Most k naději)  navštěvuje dvakrát týdně Frýdlantský 
výběžek (středa: FR + HEJ, pátek: FR + N. M. p. S., do ostatních obcí po domluvě) a provádí 
terénní služby pro aktuální uživatele drog za účelem minimalizace rizik. Bylo uskutečněno 
383/417*) kontaktů (z toho 61/18*) prvních) s 113/45*) klienty a bylo distribuováno 
4428/4263*) stříkaček a bylo nalezeno 80/16*) kusů použitých injekcí. Téměř se vyrovnal 
poměr klientů a klientek z 12:8 na 11:9. 
 
Terénní program sociální prevence (Most k naději) pro podfinancování provádějí jeden až 
dva pracovníci, kteří ve velmi omezených podmínkách podpořili 20/31*) klientů, z toho byla 
polovina z Frýdlantu. Největší problémy jsou s dluhy a s bydlením. Klienti vyhledávají 
pomoc s dluhy velmi pozdě, většinou ani nevědí, komu všemu dluží. Díky novým dvěma 
terénním pracovníkům – Romům se daří zefektivnit služby pro tuto komunitu. 
 
Poradna pro dospívající a dospělé (Mgr. Igor Pavelčák) za rok má 30/25*) nových klientů, 
v péči ke konci prosince zůstává 19/22*) osob. Za rok bylo realizováno 97/113*) konzultací. 
Převažuje rodinná a partnerská problematika, obtíže s dětmi a okolo rozvodu a také generační 
konflikty. V r. 2013 nebyl v poradně jediný závislý klient.  Nově v poradně klient 
s rakovinou. Minimálně tři konzultace týdně se dějí po telefonu nebo po emailu. Nejvíce je 
klientů z Frýdlantu.  
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Poradna dětského psychologa (Mgr. Jarmila Kozáková) má za rok 25/21*) nových klientů 
a 7/16*) bylo převedeno z minulého roku. Za rok bylo realizováno 122/124*) konzultací. 
Většinou jsou klienti z Frýdlantu. Řeší se výchovné potíže, výchovná bezradnost jak v rodině, 
tak i ve škole. Celkově zájem o naše služby neklesá. Stále se spolupracuje se školou, 
s pedagogicko-psychologickou poradnou a s OSPODem. 
 
Občanská poradna („D“, Mgr. Jan Samšiňák) má za rok 84/94*) nových klientů. Téměř 
polovina dotazů se týkala rodinných a mezilidských vztahů a finanční a rozpočtové 
problematiky a s tím souvisejících problémů s bydlením a exekucemi.  Nejvíce klientů je 
z Frýdlantu 78/74*), pak z Habartic 3/2*). 
 
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí (Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje) pracovalo se 17/12*) klienty z toho bylo 6/4*) vykázání (v r. 2013 
bylo v celém Libereckém kraji 113/104*) vykázání). Čtyři vykázání byla z regionu 
Novoměstsko, dvě z Hejnicka, 1 z klientů byl muž. 
Udržuje se úzký kontakt se spolupracujícími institucemi (PČR, OSPOD, Nemocnice Frýdlant, 
poskytovatelé sociálních služeb).  
 
Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 
patologické hráče a jejich blízké (ADVAITA, Mgr. Ivana Šikolová, Pavel Jäger).  
Bylo pracováno s 7/5*) klienty, jen dva byli odjinud než z Frýdlantu (NMPS). Stále se 
pracuje se na zvýšení povědomí o existenci služby mezi odbornou i laickou veřejností. 
 
*) za lomítkem je pro porovnání údaj z r. 2012 
 
 
– hlavní změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v kraji v roce 2013 – žádné 

podstatné změny 

– hlavní nedostatky v poskytování služeb v kraji v roce 2013 (Chybějící popř. nadbytečné (kapacitně 
málo využívané) typy služeb, regionální (ne)dostupnost služeb, populační podskupiny nezachycené sítí 
služeb v kraji, (ne)provázanost služeb atd.) – zatím je málo využívaná služba: Ambulantní poradenství pro 
osoby závislé na drogách, alkoholu a automatech. Bylo doručeno, aby se více zaměřila na kouživatele. 

– zhodnocení sítě služeb 

- Uveďte, zda je síť dostačující, jak by měla vypadat ideálně - optimalizace sítě poskytovatelů 
služeb drogové prevence kraje (např. dle komunitního plánu obce) - pot řeba posílit program 
terénní sociální prevence  

- uveďte zde také, pokud máte informaci, že ve vašem kraji dochází v některých regionech k 
dublování práce terénních programů – nemáme žádnou takovou informaci. Naši „teréňáci“ 
nikoho jiného v terénu nepotkávali ani nepotkávají. 

Činnost represivních složek 

Živnostenský úřad 

Městská policie 

OO Policie ČR Frýdlant (působení na celé Frýdlantsko, tj. Frýdlantský výběžek kromě 
Hejnicka a Novoměstska) 

Bezpečnostní situace ve Frýdlant ě 
 
Popis bezpečnostní situace ve městě Frýdlant trefně dokumentují následující tabulky 
získané od vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě npor. Bc. Josefa 
Kepra. Z tabulek je zřejmý vývoj počtu událostí vč. objasněnosti trestných činů. 
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Nápad trestné činnosti má mírně klesavou tendenci a objasněnost trestných činů se 
drží okolo 50 %, což lepší než v na celém okrese Liberec. 
Evidované přestupky na svém počtu stoupají stejně jako počet blokových pokut, 
klesá ovšem objem majetkových přestupků. Tento jev se přičítá dobré prevenci – 
policie je více vidět i díky působení Městské policie Liberec na území Frýdlantu (od 
02/04/2012). Pouhým pozorováním lze konstatovat, že se díky MP L iberec, 
Městskému kamerovému dohlížecímu systému atd. ve m ěstě zvýšil pocit 
bezpečí. 
Problémy dělá blízkost hranice s Polskem – hlavně majetková trestná činnost. 
Spousta věcí se řeší ve spolupráci s polskou stranou (i prevence). Také polští řidiči 
jsou proslulí svou neukázněností, hazardem a nebezpečným chováním na silnicích. 
Narůstá drogová kriminalita – výroba drog, pěstírny, distribuce léků pro výrobu 
pervitinu z Polska do ČR, atd. (aš) 
 
Evidována trestná činnost na OO (Frýdlantsko). 
 TČ Objasněno  Objasněno v 

% 
Poznámka 

2011 461 270 58,56  
2012 430 216 50,23 (pokles nápadu o cca. 6,72 %) 
2013 419 211 50.35 (pokles nápadu o cca. 2,55 %) 
2013 (celý ÚO 
Liberec) 

6069 2548 41,98  

 

Evidované přestupky na OO (Frýdlantsko). 
 Celkem 

(dopravní i 
majetkové) 

Blokové 
pokuty 

(jen 
majetkové) 

Poznámka 

2011 983 675 308  
2012 1109 773 336  
2013 1301 1018 283  
 
Každoročně je na OO PČR ve Frýdlantě uděleno okolo 2,5 tis. čísel jednacích (různé žádosti 
jako například -  žádost   k předvedení osoby,  výslechy, pověsti a další spolupráce např. 
s MěÚ Frýdlant ) 
 
Co se týče prevence a zahraničního styku: 
Nadále úzce spolupracujeme s městskou policií. Díky zřízení MP se můžeme ve větší míře 
zabývat kriminální problematikou v ostatních obcí.  
V roce 2013 proběhly čtyři  součinnostní schůzky s policejními orgány  Policie PL Bogatynia 
a  Policie NSR Žitava. 
Každý měsíc dochází k součinnostní schůzce v budově Policie PR, KŘ Zgorzelec. 
Minimálně jednou do měsíce sloužíme s kolegy OO Bogatynia a Zawidow. Do těchto hlídek 
jsou určeni dva policisté, kteří mají místní znalost a ovládají polský jazyk. 
 
Úkoly OO PČR Frýdlant pro rok 2014 
� pokračování a rozvíjení spolupráce s polskou policií a zlepšení bezpečnostní situace v 

příhraničí 

� udržení dobré spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
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� drogová problematika  

 
 

Různé   -   další údaje  

Frýdlantský výběžek má svá jasná specifika, která jsou trefně popsána v příspěvku Ing. Jitky 
Sochové předneseném na konferenci KADDEMF 10/04/2014: 

� Geografické ohraničení + malé obce – uzavřenost se promítá i do drogové scény 

� Vysoká nezaměstnanost  

� Vzdělaností úroveň, únik mozků 

� Podíl romského etnika a sociálně slabých 

� Příslušníci vietnamská komunita a její trestná drogová činnost 

� Blízkost polských hranic – nelegální dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Návrh usnesení:  
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o protidrogové politice města Frýdlant v r. 
2013 
 
Frýdlant 22. duben 2014   Předkládá: Mgr. Alena Švejdová – vedoucí OKU 
 


