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VYHODNOCENÍ KONCENCEPCE PREVENCE 

KRIMINALITY 

MĚSTA FRÝDLANT ZA OBDOBÍ 2013-2015 
 
Tříletá Koncepce prevence kriminality Města Frýdlant aktivitami rovnoměrně naplnila období od 

r. 2013 do r. 2015. Šest úkolů ze sedmi bylo dotaženo do úspěšného konce a prokázalo se, že 

koncepční přístup k prevenci kriminality ve Frýdlantě je oprávněným příspěvkem pro bezpečný a 

kvalitní život obyvatel a návštěvníků města. 

 

Pracovní skupina prevence kriminality, která se scházela ve většině případů v rámci projektu 

Lokálního partnerství nad strategií sociálního začleňování, analyzovala situaci, navrhovala opatření 

k řešení a dodávala podklady pro tvorbu koncepčních materiálů. 

 

Manager prevence kriminality, který byl na předmětné období jmenován radou města, připravil 

žádosti o finanční dotace k Ministerstvu vnitra ČR – odbor prevence kriminality a dohlížel na všechny 

projekty vedoucí k naplnění opatření.  

 

OPATŘENÍ NAPLNĚNÍ FINANČNÍ 

NÁROČNOST 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

O-1 Zprovoznění a modernizace 

MKDS po škodách z léta 2012 

splněno 150 tis. Kč 150 tis. Kč – 

městský rozpočet 

O-2 Audit na technickou část MKDS splněno 15 tis. Kč 15 tis. Kč – 

městský rozpočet 

O-3 Aktualizace směrnice Města 

Frýdlant o provozování MKDS – 

místo směrnice bude třístranná 

koordinační dohoda o provozování 

MKDS 

splněno částečně Žádná – náplň 

práce managera 

prevence 

kriminality 

- 

O-4 Nový kamerový bod (body) na 

křižovatce Fügnerova a Hejnická 

„Frýdlant rozšíření MKDS – nový 

bod“  

splněno 430 tis Kč 350 tis. Kč – dotace 

MV 

80 tis. Kč – 

městský rozpočet 

O-5 Zopakovat průzkum míry pocitu 

bezpeční z r. 2007  

splněno Žádná – náplň 

práce managera 

prevence 

kriminality 

- 

O-6 Nový kamerový bod na nám. T. 

G. M – odloženo, místo toho dva 

nové body na ZŠ Purkyňova   

splněno 230 tis. Kč 230 tis. Kč – 

městský rozpočet 

O-7 Propojení MKDS s OOP ČR   splněno 170 tis. Kč 170 tis. Kč – 

městský rozpočet 

 

Kromě práce managera prevence kriminality se finanční náročnost realizovaných opatření v letech 

2013-2015 dá vyčíslit hodnotou 895 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč byla dotace z MV ČR. 

 

Podklady pro vyhodnocení pocitu bezpečí byly sbírány na podzim r. 2014 a později nad nimi jednala 

fokusní skupina, která došla k těmto doporučením: 

 

1. Riziková místa osvětlit a zpřehlednit (průběžně, dle možností). 

2. Rozšířit městský kamerový dohlížecí systém o další bod na křižovatce ul. Hejnická a ul. Fügnerova 

a tím pokrýt rizikovou lokalitu autobusového nádraží, OD Tesco a parkovišť u OD PENNY a LIDL 

(splněno v r. 2015). 
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3. Více informovat o činnosti Policie ČR, účinně spolupracovat s veřejností (průběžně). 

4. Znovu a více informovat o existenci městského kamerového dohlížecího systému a využít jeho 

preventivní účinek (umístění nových informačních cedulí a nálepek v r. 2015, jinak průběžně). 

5. Vytvářet příležitosti, kde a jak veřejnosti vysvětlovat bezpečnostní situaci ve městě, předcházet 

fámám (příležitostně využít plánovaná shromáždění ohrožených cílových skupin – plněno). 

 

Frýdlant, prosinec 2015 

Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality 


