
Za rok 2015 nebyla Výroční zpráva o protidrogové politice ve Frýdlantě zpracována. 

Jen velmi stručně ji nahrazuje tento text korespondence s krajskou protidrogovou 

koordinátorkou. (aš) 

 

Vážená paní vedoucí,  

 

asi už jste zaznamenala, že jsem zaslala návrh výroční zprávy k připomínkování. Údaje za 

Frýdlant jsem buď někde vyčetla, nebo našla. Spoléhám na to, že budete případně 

připomínkovat.  

Zde je jen pár dotazů, které jsem si chtěla ověřit:  

  

 Existuje u vás platný koncepční dokument upravující protidrogovou 

politiku   (případně ve kterém jiném se tato problematika objevuje?) 

Samostatně  to zpracované nemáme. Objevuje se v Akčním plánu na r. 2016 Komunitního 

plánování Frýdlantu http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/ 

v opatřeních Op1-1, 1-2, 4-3, 4-4.  

 Pracovní skupina, kde se řeší drogy – její název? 

Pracovní skupinu svoláváme jen ke konkrétním věcem. Nemá pravidelná jednání. 

Nazýváme to Pracovní skupina pro protidrogovou politiku.  

 zadané/realizované nějaké analýzy/studie v oblasti legálních, nelegálních drog a 

hazardního hraní - Název: Realizátor: www stránky: Stručné výsledky/závěry: 

Ne, ne. Nic takového. Využíváme hlavně poznatků z terénních programů a z pevných 

poraden POSECu. 

 významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2015 (Konference KADDEMF 

??) – případně název aktivity, realizátor, cílová skupina, popis aktivity 

Ne. Teď není pro KADDEMF čas – děje se až po nějaké době a když k tomu jsou podmínky 

(hlavně personální). Celou akci zopakujeme zřejmě až v r. 2018.  

 

loni to bylo takto: - nevím, jestli se akci vyskytuje opakovaně 

Konference KADDEMF MěÚ Frýdlant 

zástupci obcí, škol, 

PČR, MP, 

poskytovatelů služeb 

z Frýdlantského 

výběžku 

Prezentace výstupů 

provedeného místního 

šetření v roce 2013, přijetí 

opatření ke zlepšení 

situace. 

 

 

 vyhláška ohledně hazardního hraní - Frýdlant zase vymezil místa, kde hazardní hry 

nejsou povoleny. – je tomu stále tak? 

Ano, je to OZV č. 3/2012 na http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/pravni-

predpisy-mesta.html 

 

 počty přestupků, deliktů a drog (z kapitoly 1)  
 
Tohle je jen část Bezpečnostní analýzy, která byla použita do projektu prevence kriminality. Není to 
dokonalé, ale nic lepšího nemáme.  

Přestupky řešené na obci (MěÚ) 

 přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv. *)  

 k 31.12. k 31.12. změna rok 2015 rok 2014 změna změna 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/pravni-predpisy-mesta.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/pravni-predpisy-mesta.html


druh 

přestupku 

2015 2014 nárůst/ 

pokles 

1x-1y 

(index) 

1x-1y  

(%) 

Proti veřejnému 

pořádku 
25 21 +4 34 28 +6 +21 % 

Proti občanskému 

soužití 
59 33 +26 58 43 +15 +35 % 

Proti majetku 32 27 +5 43 36 +7 +19 % 

na úseku ochrany 

před alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

7 12 -5 9 16 -7 -44 % 

*)  počet obyvatel Frýdlantu k 31.12. 2014 – 7 431, k 31.12.2015 – 7 427 -> pokles – 4 

Ve srovnávacím období 2014-2015 se v rámci přestupkové agendy na MěÚ Frýdlant o 19-35 
% zvýšily indexy u jednotlivých typů přestupků, jen na úseku ochrany před alkoholismem a 
toxikomaniemi přestupků o 44 % ubylo. To si vysvětlujeme tím, že činnost MP a OO PČR má 
i preventivní účinek a pachatelé přestupků si na monitorovaných místech dávají větší pozor. 
Také jednání na úseku alkoholismu a jiných toxikománií je natolik závažné, že už jde o 
trestný čin, a proto se na městský úřad vůbec nedostane. Navíc statistiku za Frýdlant 
„drogových“ trestných činů nemáme – nepožadovali jsme ji. 
 

Přestupky řešené na obci (městská policie) 

 přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv. *)  

 

druh 

přestupku 

k 31.12. 

2015 

k 31.12. 

2014 

změna 

nárůst/ 

pokles 

rok 2015 rok 2014 

změna 

1x-1y 

(index) 

změna 

1x-1y  

(%) 

Proti veřejnému 

pořádku 
 279 223 +56  376 300 +76 +25 % 

Proti občanskému 

soužití 
2  5 -3  3 7 -4 -57 % 

Proti majetku 20  86  -66 27 116 -89 -77 % 

na úseku ochrany 

před alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

21  33  -12 28 44 -16 -36 % 

*)  počet obyvatel Frýdlantu k 31.12. 2014 – 7 431, k 31.12.2015 – 7 427 -> pokles – 4 

 
 
Případně mi prosím toto doplňte, ať v rámci připomínkového řízení mohu zapracovat.  
 
Děkuji.  
 
S pozdravem  



 

 
Mgr. Jana Hauzerová        
krajský protidrogový koordinátor 
Oddělení sociální práce 
Odbor sociálních věcí 
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