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1. ÚVOD 
 

Plán prevence kriminality města Hrádek nad Nisou na období 2018-2021  je 
zpracován dle metodiky Ministerstva vnitra ČR „Metodika pro tvorbu strategických 
dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz“ jako metodické 
doporučení, část B pro podání žádosti do programu Prevence kriminality pro rok 2018. 
Plán prevence kriminality je zpracován v souladu se schválenou „Strategií prevence 
kriminality v České republice na léta 2016-2020“, která kromě popisu aktuální situace 
vymezuje zejména cíle, na které je třeba se ve vymezeném období zaměřit, a to na úrovni 

globálních, strategických a specifických cílů. 

 Na základě této Vládou ČR schválené Strategie prevence kriminality v České 
republice na léta 2016 – 2020 a dále v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na 
místní úrovni 2018 byl následně zpracován výše uvedený Plán prevence kriminality 
města Hrádek nad Nisou na období 2018-2021, který byl následně předložen a schválen 
v orgánech města a stal se tak základním dokumentem pro zpracování žádosti o státní 
účelovou dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v uvedeném 
období. 

Tento Plán prevence kriminality, jehož součástí je také bezpečnostní analýza, je 
strategickým dokumentem, který popisuje hlavní problémy na území města, způsob 
jejich možného řešení a vymezuje odpovědnost a způsob měření efektivity dílčích 
opatření, aktivit a projektů, které v rámci jeho plnění budou realizovány. 

Dokument byl schválen radou města Hrádek nad Nisou dne 14.02.2018 usn. č. 

03/077/RM/18. 
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2. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 
 

Při zpracování Bezpečnostní analýzy vycházíme ze dvou základních informačních 

zdrojů, a to: 

• Statistické údaje čerpané z místně příslušného obvodního oddělení Policie ČR – 
informačního systému, 

• evidence Městské policie Hrádek nad Nisou. 

Tyto základní informační zdroje nám poskytly statistické údaje vztahující se 

k trestným činům (přečinům, zločinům) a dále také přestupkům za období 2013-2017. 

Obvodní oddělení Policie ČR je hlavním partnerem obce při zajišťování 
bezpečnosti v rámci území obce a také při zajišťování bezpečnosti osob a plně a 
nezastupitelně se spolupodílí na všech činnostech směřující k udržení veřejného 
pořádku v celém městě. Obvodní oddělení přispívá významnou měrou ke vzniku tohoto 
Plánu prevence kriminality včetně Bezpečnostní analýzy, a to zejména: 

• Dodáním statistických údajů, popisem současných trendů vývoje trestné činnosti 
a přestupkového jednání ve městě, návrhům preventivních opatření, nových 
poznatků z výkonu služby a zdůvodněním možného nového umístění 

jednotlivých kamerových bodů apod. 

Městská policie se podílí na udržování veřejného pořádku ve městě a i její 
evidence byla použita při tvorbě tohoto Plánu prevence kriminality včetně Bezpečnostní 

analýzy. 

 

2.1.  ANALÝZA PROTIPRÁVNÍCH ČINŮ 
 

Na území města Hrádek nad Nisou se nachází 1 obvodní oddělení Policie ČR, 

které poskytlo v lednu 2018 ve spolupráci s Městskou policií následující data. 

V následujících níže uvedených tabulkách je uvedeno porovnání za období 5 let 
zaevidovaných trestných činů obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie. 
Z hlediska objektivity uvádíme, že možné procento kriminálních přečinů i zločinů není 
občany hlášeno (tudíž není zaevidováno) a lze hovořit o tzv. latentní kriminalitě. Je zde i 
také možnost, že některé trestné činy, spáchané na území města, vedla v evidenci jiná 

složka Policie ČR než obvodní oddělení Policie ČR. 
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2.1.1. ANALÝZA KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  
 
- trestné činy za rok 2013 – 2017, meziroční srovnání dvou posledních let a index = 

přepočet na 10 tisíc obyvatel*  

Kriminalita (přečiny i zločiny) 
 

Rok Celkem 
 

Násilná Mravnostní Majetková 

2013 339 
 

29 2 225 

2014 287 
 

22 0 170 

2015 292 23 2 126 
 

2016 
 

259 23 2 112 

2017  
 

282 31 3 123 

Meziroční 
srovnání  

2016-2017 

+8,9 +34,8 +50 +9,8 

Index 2017 368,87 
 

40,55 3,92 160,89 

*Zdroj ČSÚ – počet obyvatel 7.645  k 1. 1.  2017 

 
Při srovnání let 2016 a 2017 je zcela viditelné, že došlo k  nárůstu celkového počtu 
přečinů i zločinů, a to o 23. Došlo k nárůstu u násilné, mravnostní i majetkové trestné 
činnosti, za poslední rok nedošlo ke snížení trestné činnosti, jak tomu bylo u násilné a 

mravnostní trestné činnosti v roce 2014 a majetkové trestné činnosti v roce 2016.   

 
Kriminalita (přečiny a zločiny) – objasněnost (v %) 
 

Rok Celkem 
 

Násilná Mravnostní Majetková 

2013 78 (23,0) 
 

23 (79,31) 2 (100,0) 53 (23,56) 

2014 181 (63,06) 
 

9 (40,91) ---- 46 (27,06) 

2015 166 (56,85) 19 (82,61) 2 (100,0) 25 (19,84) 
 

2016 
 

259 (67,65) 23 (86,68) 2 (100,0) 112 (29,67) 

2017 
 

140 (49,65) nedostupné nedostupné nedostupné 
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Pachatelé 
 

Rok Věk 0 – 14 let 
 

15 – 17 let 18 a více let Recidivisté 

2013 0 
 

1 167 75 

2014 0 
 

1 140 80 

2015 2 3 163 
 

56 

2016 
 

3 5 169 67 

2017 
 

4 0 158 19 

 
 
Při srovnání let je patrné, že kriminality se v roce 2017 nejvíce dopouštěly osoby starší 
18 let a došlo k mírnému nárůstu počtu dětských pachatelů. Jako velmi pozitivní jev lze 
hodnotit pokles počtu recidivistů a mladistvých pachatelů.  

 
 
Přestupky 

- data o všech níže uvedených přestupcích za rok 2017 poskytnuté obvodním oddělením 
Policie ČR a Městskou policií. 

  

 počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

druh1 
k 1. 1. 
2017* 

změna 

proti roku 
2016 

rok 
2016 

k 31.12. 
2017 

změna 

2016-
2017 

rok 2016 
rok 

2017 

změna 

2016-
2017 

(index) 

změna 
2016-
2017 

(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

7645 + 19 9 27 + 18 11,80 35,32 +23,52 
+199,3 

Proti občanskému 
soužití 

7645 + 19 
36 26 -10 47,21 34,01 -13,2 

-28 

Proti majetku 
7645 + 19 

93 121 + 28 121,96 158,27 +36,31 +29,8 

přestupky proti 
obecně závazným 

vyhláškám v oblasti 
bezpečnosti a 

veřejného pořádku 

7645 + 19 
1341 936 -405 1758,46 1224,33 -534,13 

 

-30,4 

*Zdroj ČSÚ – počet obyvatel 7 645  k 1. 1. 2017 



7 

 

Při srovnání let 2016 a 2017 je patrné, že došlo k poklesu kriminality. 
Nejrozšířenějším druhem kriminality nadále zůstávají přestupky proti obecně závazným 

vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a dále majetková kriminalita.  

Došlo také k nárůstu přestupků proti majetku. 

Pachatele láká vzhledem k poloze města turistický ruch a přítomnost celé řady 
návštěvníků, nejen z příhraničních zemí a měst, pro něž je Hrádek nad Nisou a jeho okolí 
rekreačním cílem, ale je zároveň i tranzitním prostorem pro vstup do dalších zemí a 

vnitrozemí ČR.  

 

2.1.2. SHRNUTÍ Z VÝROČNÍ ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU ZA 
ROK 2017 

Celkově došlo k mírnému poklesu počtu přestupků řešených Městskou policií, 
největší podíl mají i nadále přestupky týkající se dopravy. Městská policie se dlouhodobě 
zaměřuje na problematiku veřejného pořádku, kterou veřejnost vnímá jako jeden z 
nejpalčivějších problémů ve městě. Zejména v závěru roku se Městská policie věnovala 
problematice krádeží, jejichž počet v tomto období každoročně narůstá, jedná se o 
drobnou kriminalitu. Na úseku přestupků proti majetku se jednalo v převážné většině o 

drobné krádeže v obchodech a krádeží kol. 

Po schválení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti postupovali 
strážníci nejprve benevolentněji a na porušování vyhlášky přestupce upozorňovali bez 

udělení sankce, nyní se takovéto porušení řeší již blokovými pokutami. 

V roce 2017 byla provedena výměna 3 analogových kamer za IP kamery včetně 
nového zdroje napájení a dopojení optického kabelu. Dalším krokem k modernizaci bylo 
pořízení hybridního serveru, který do budoucna umožní další rozšíření Městského 
kamerového dohlížecího systému (MKDS). Postupné rozšiřování a modernizování 
MKDS, který Městská policie obsluhuje, se kladně projevuje na výsledcích Městské 

policie.  

Nejčastěji Městská policie řeší případy rušení nočního klidu nebo narušováním 
veřejného pořádku, a to zejména ze strany návštěvníků nočních podniků nebo nudící se 
mládeže. Dále se řeší události týkající se osob bez domova, které se nejvíce dotýkají míst 

vyhláškou města ohledně požívání alkoholu zakázaných. 

Dále se Městská policie v roce 2017 zaměřila na odstavená vozidla (vraky), kdy se 

jí podařilo většinu z nich odstranit. 

Městská policie dále realizuje také řadu preventivních aktivit zaměřených na děti, 
mládež a seniory. Přednášky probíhají na základních a mateřských školách a v domech 
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s pečovatelskou službou. Celkem Městská policie zorganizovala 12 besed pro děti a 3 

besedy pro seniory.  

Během roku 2017 bylo provedeno 25 fyzických kontrol barů a heren, restaurací, 
samoobsluh a čerpacích stanic zaměřených na podávání alkoholu mladistvým a hraní na 
automatech nezletilých. Rok 2017 je pro Městskou policii rokem personálního ustálení, 
kdy je v jejich řadách šest strážníků a jeden asistent prevence kriminality (financován 
z rozpočtu města). Strážníci využívají nových prostor samostatného objektu, který je 

v těsné blízkosti Městského úřadu Hrádek nad Nisou.  

 

2.1.3. SHRNUTÍ Z ANALÝZY TRESTNÉ ČINNOSTI KONCEPCE PREVENCE 
KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017-2021 

Město Hrádek nad Nisou je územně začleněno do okresu Liberec, ve kterém je 

celkem 11 obvodních oddělení P ČR.  

V roce 2015 bylo nejvíce trestných skutků zjištěno ve správních oblastech OO P 
ČR v Liberci (index TČ 364,1). Na dalších místech jsou obvody OO P ČR v Hrádku nad 
Nisou s 292 skutky a v Chrastavě, kde bylo zaevidováno 270 trestných činů.  

V oblasti násilné a mravností kriminality byl nejvyšší index zjištěn v obvodu 
OO P ČR v Novém Městě pod Smrkem (17 skutků). Na dalších místech skončily obvody 

OO P ČR v Liberci a v Hrádku nad Nisou.  

V oblasti krádeží vloupáním byl nejvyšší index zjištěn v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR v Chrastavě (60 skutků). Na dalších místech skončily Obvodní 

oddělení Policie ČR v Liberci a ve Frýdlantu.  

V oblasti krádeží prostých byl nejvyšší index zjištěn v obvodech OO P ČR 
v Liberci (index 129,6). Na dalších místech skončily Obvodní oddělení Policie ČR v 
Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantu.  

 

2.1.4. KRIMINALITA VE MĚSTĚ HRÁDEK NAD NISOU 

 Při srovnání let 2016 a 2017 nedošlo ke snížení počtu přečinů a zločinů. 
Nejrozšířenějším druhem trestného činu zůstává i nadále majetková kriminalita. V roce 
2017 došlo oproti roku 2016 také ke zvýšení násilné kriminality. Potěšující je fakt, že 
v roce 2017 došlo ke snížení počtu pachatelů z řad recidivistů a osob starších 18 let a 
mladistvých. V období roku 2017 však došlo oproti roku 2016 k nárůstu dětských 
pachatelů.  

Z bezpečnostní analýzy Libereckého kraje vyplývá poměrně vysoké umístění 
města Hrádku nad Nisou v souhrnném pořadí indexového srovnání trestných činů 
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mezi obvody Police ČR v rámci okresu Liberec (z 8 měst je město Hrádek nad Nisou 
v celkovém 2. pořadí). Stejné pořadí zaujímá i v indexu krádeží prostých, v násilných a 

mravnostních činech je město v pořadí 3 a dále v oblasti krádeží vloupáním v pořadí 4.  

Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez přístřeší 
(bezdomovci) je situace ve městě v současné době stabilizována, ale není zcela vyřešena. 
Osoby nepřizpůsobivé mají a i nadále budou mít problém udržet pod kontrolou zejména 
požívání alkoholických nápojů. Tím dochází ke způsobování nepořádku po celém městě 
a zejména znečištění veřejného prostranství. Nepřizpůsobiví občané se zdržují a 
sdružují ve vestibulu nádraží ČD, Horním náměstí a posedávají u nákupního střediska 
PENNY, kde konzumují zejména alkoholické nápoje. Městská policie se snaží represivní 
činností alespoň částečně eliminovat negativní jevy související se životním stylem této 
skupiny osob, ale jedná se o problém ve své podstatě sociální, který je nutno řešit 
komplexně za účasti a spolupráce všech do této problematiky zainteresovaných 
subjektů. K tomuto tématu byla také založena skupina pro řešení sociálních problémů, 

která se schází pravidelně jednou za týden. 

V letním období dochází ke změně systému hlídkové služby. Změnou systému 
služeb došlo k posílení nočních hlídek, které dohlížejí zvýšenou měrou na určité části 
města, která byla drobnou kriminalitou postižena nejvíce (okolí diskoték, barů a pivnic, 
centrum města, parkoviště sídlišť atd). Ke změně systému služeb došlo na základě 
statistik kriminality a přestupků, kdy byl vykázán zvýšený počet majetkových krádeží 
právě v těchto lokalitách. Městská policie tímto reagovala na opakované podněty 
obyvatel i podnikatelů v těchto lokalitách, kteří byli často ohrožováni zejména pachateli 
majetkové kriminality. Působením hlídek městské policie a Policie ČR došlo ke zvýšení 
pocitu bezpečí obyvatel ohrožených lokalit s ohledem na to, že pohyb uniformovaných 

hlídek v ulicích je považován za nejúčinnější nástroj prevence kriminality. 

 

2.1.5. PRŮZKUM POCITU BEZPEČÍ OBYVATEL 

V rámci výzkumu Město Hrádek nad Nisou očima obyvatel, který proběhl v dubnu 
2011 na vzorku 256 náhodně vybraných obyvatel (reprezentativní vzorek dospělé 
populace ve věku 18-65 let) a doplňkového šetření v květnu téhož roku u 66 dalších 
občanů, realizovaného společností Tima Liberec, s. r. o., vyplynulo, že ¾ obyvatel jsou 
s životními podmínkami ve městě rozhodně nebo spíše spokojeni. Výzkum však nebyl 
cíleně zaměřen na vnímání pocitu bezpečí občanů ve městě.  

Jako nejproblémovější oblast viděla většina občanů (téměř 2/3) nedostatek 
pracovních příležitostí, na druhém místě pak své bezpečí a s ním související činnost 

policie a omezování kriminality a vandalismu (1/3 dotazovaných).  

K dalším často uváděným (15 – 20 %) problémovým oblastem patřila dopravní 
situace ve městě (dopravní značení, průjezdnost městem, stav vozovek, parkování), 
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kulturní a společenské vyžití, možnosti využití volného času starších dětí a mládeže a 
nabídka, resp. poskytování sociálních služeb. Relativně vysoké umístění volného času 
starších dětí a mládeže nasvědčuje o významu, který této problematice dospělí občané 

přikládají.  

Podle mínění obyvatel je třeba, aby město soustředilo největší pozornost na 
mladistvé a starší děti (především kvůli záškoláctví a užívání alkoholu) a na mladé 
dospělé, kteří nemají zajištěnu ani práci, ani bydlení.  

V roce 2017, tedy, resp. v dubnu 2017 bylo provedeno šetření „Pocitu bezpečí 
v Hrádku nad Nisou ve vztahu k městskému kamerovému a dohlížecímu systému 
(MKDS). Toto šetření bylo primárně zaměřeno na městský kamerový a dohlížecí systém. 
Dotazník bylo možné vyplnit na webu města, nebo pak vytisknout a vhodit do schránky 

Městské policie. 

Z provedené šetření bylo zjištěno následující mínění obyvatel města (šetření se 

účastnilo 170 obyvatel města): 

55,3% obyvatel se v Hrádku nad Nisou cítí spíše bezpečně, naopak 14,1% 

obyvatel se cítí ve městě spíše ohroženo. 

Pro 31,8% obyvatel jsou informace o existenci MKDS ve městě spíše dostatečné a 

pro 11,2% naprosto nedostatečné. 

71,8% obyvatel podporuje další rozšiřování MKDS ve městě, naopak 7,1% 
obyvatel toto další rozšiřování nepodporuje. 

58,2% obyvatel města hodnotí městský kamerový a dohlížecí systém jako nástroj 

posilující bezpečí ve městě, naopak 11,2% spíše ne. 

48,8% obyvatel města by si přálo rozšíření městského kamerového a dohlížecího 
systému a do okolí svých bydlišť, 13,5% obyvatel by si toto nepřálo. 

45,3% obyvatel města se cítí bezpečně v území monitorovaným městským 
kamerovým a dohlížecím systémem, 10% obyvatel se necítí bezpečně v území, kde 

dochází k monitorování. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že obyvatelé města velmi kvitují a podporují další 
rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému, jak ve městě, tak i v okolí svého 
bydliště a dalším velmi významným faktem je to, že velmi pozitivně hodnotí městský 
kamerový a dohlížecí systém jako nástroj posilující bezpečí ve městě. 

Z výše uvedeného dále také vyplývá, že město bude muset více a lépe prezentovat  
informace  o existenci městského kamerového a dohlížecího systému pro své obyvatele. 
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2.2. SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ČÁST ANALÝZY 
 
2.2.1. NEZAMĚSTNANOST  
 

V současné době je bez práce 3,2 % obyvatel ve věku 15 - 64 let (v celém 
Libereckém kraji je to 3,76 %).  
 

 Nezaměstnanost 
v % 

Počet uchazečů 
o zaměstnání 

Počet uchazečů 
v evidenci nad 1 rok 

2014 6,3 332 118 

2015 5,7 296 103 

2016 4,6 242 72 

2017  3,2 167 49 

Meziroční 
srovnání  
2016-2017 

-30,4 -31 -32 

Index 2017 4,19 218,44 64,1 

Zdroj: Úřad práce, krajská pobočka Liberec 

Ze statistiky získané z Úřadu práce, krajské pobočky Liberec vyplývá, že za rok 
2017 došlo k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání o celkem 75 osob oproti roku 2016. 
Dále také došlo k poklesu počtu uchazečů v evidenci úřadu práce nad 1 rok (v roce 
2017) a to celkem o 32 osob oproti roku 2016. 

 

Počet vyplacených sociálních dávek 

 Příspěvek na 
živobytí 

Doplatek na 
bydlení 

Mimořádná 
okamžitá pomoc 

2016 1220 367 34 

2017 1038 343 36 

Meziroční 
srovnání  

2016-2017 

-15 -6,5 5,9 

Index 2017 135,8 44,9 47,1 

Zdroj: Úřad práce, kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou 
Pozn. na 1 tisíc obyvatel 

 



12 

 

Počet vyplacených dávek státní sociální podpory 

 Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení 

2016 3317 2951 

2017 3187 2755 

Meziroční 
srovnání  

2016-2017 

-3,9 -6,6 

Index 2017 416,9 408,5 

Zdroj: Úřad práce, krajská pobočka Liberec 
Pozn. na 1 tisíc obyvatel 

 

2.2.2. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  
 
Vývoj počtu obyvatel  

 
Město Hrádek nad Nisou i celý region patří z dlouhodobého pohledu (posledních 

cca 25 let) k populačně mírně ziskovým oblastem. Aktuální počet obyvatel města k 1. 1. 

2017 byl 7. 645 obyvatel. 

 
Věková struktura obyvatel 

 
Věková struktura obyvatel města i regionu Hrádecka není nijak příznivá. 

V současnosti žije ve městě více obyvatel v postproduktivním věku, tj. nad 65 let (tj 
18,4% obyvatel města), než v předproduktivním věku do 14 let (16,4% obyvatel města), 
což představuje pro město zvýšené nároky zejména v oblasti zdravotní a sociální péče, 
ale i dalších oblastí a výdajů. Další potenciál pro růst podílu staré postproduktivní 
generace představuje postupný přesun produktivní generace (65,2 %) do skupiny 

seniorů.  

Trend stárnutí obyvatelstva zhruba kopíruje vývoj v celé ČR i Libereckém kraji. 
Mezi roky 2012 a 2016 se zvýšil podíl obyvatel věkové skupiny 65+ na celkovém počtu 
obyvatel města z 15,66 % na 18,36 % a stále stoupá. Průměrný věk obyvatel Hrádku (41 
roků) je nižší než průměr v Libereckém kraji (41,8) i ve srovnání s ČR (42). 

 
 
Vzdělanostní struktura 
 

Vzdělanostní strukturu obyvatel města i regionu lze označit za průměrnou až 
podprůměrnou ve srovnání s krajem i průměrem celé České republiky (dle výsledků 
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sčítání lidu v roce 2011, novější data nejsou k dispozici). Zvláště nízké je procento 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (4,3 % ve srovnání s více než 10 % v kraji i ČR). 
Podobně je tomu i v kategorii úplného středního vzdělání (23,6 % oproti téměř 30 % 
v kraji). Naopak vysoký je podíl obyvatel se základním vzděláním (24,2 %, průměr ČR 

15,1 %). 

 
2.2.3. SOCIÁLNÍ SITUACE VE MĚSTĚ 
 

Ve městě a jeho okolí bylo v minulosti větší množství zemědělských podniků, kde 
pracovali především lidé s nízkou kvalifikací. V souvislosti s možnostmi bydlení a 
zaměstnání spojeného s rozvojem místních firem a specifiky vyplývajícími z polohy 
města v příhraničí se stěhovali do města a jeho okolí i romské rodiny. Zejména v 
posledních letech za nimi přicházejí čeští i slovenští příbuzní. Pokud jednotlivci 
nedisponují finančními prostředky, využívají možnost střídavého bydlení mezi 

rodinnými příslušníky. 

Z výzkumu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit“ 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplynulo, že na území města Hrádek nad Nisou 
jsou zjištěny dvě menší sociálně vyloučené lokality.  Jedná se o dvě lokality 
s převažujícími romskými obyvateli – detekovány byly ve Václavicích a na Dolní Suché. V 
těchto oblastech však stále osoby ohrožené sociálním vyloučením bydlí. Kromě toho byla 
na území města odhalena jedna sociálně vyloučená lokalita tvořená bytovým domem 
v centru města, v němž jsou obecní sociální byty a dále bytovým domem soukromého 
majitele. V současnosti se také osoby ohrožené sociálním vyloučením vlivem častého 
stěhování nejvíce přesouvají také do blízkosti centra a jiných částí města. Zde využívají 

předražených nájmů či podnájmů u soukromých pronajímatelů. 

Při hledání bydlení se sociálně vyloučení a především romské rodiny často 
setkávají s diskriminací. I přestože je v současnosti nedostatek městských bytů, řeší 
sociálně vyloučení primárně dluhy vůči městu, nejčastěji formou uzavření splátkových 
kalendářů, aby mohli v budoucnu žádat o městské byty, neboť bezdlužnost vůči městu je 
jednou z podmínek získání městského bytu. Hlavním důvodem stěhování sociálně 
vyloučených osob je především snaha najít levné bydlení a v poslední době i skutečnost, 
že nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. Celkově počet sociálně 
vyloučených osob, nebo osob, které jsou sociálním vyloučením bezprostředně 
ohroženy, odhadujeme na 150-180 . 

Domy, ve kterých bydlí sociálně vyloučení, jsou situovány v centru města v ulici U 
Gumovky, Železné, Okružní, 1. máje, na Horním náměstí, v ulici Liberecká, v Žitavské ul., 

v části obce Donín, a to v ulici Dlouhá mez, a v okrajové části Václavice. 

Většina obyvatel v těchto domech je bez stálého zaměstnání, někteří pracují v 
rámci veřejně prospěšných prací, které zajišťuje město na základě dotace od úřadu 
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práce. Sociálně vyloučení se potýkají s nepravidelným placením nájmu a poplatků za 
odpady. U dětí, které navštěvují základní školy je registrována častější absence v 
docházce do školy, nedostatečná příprava na výuku a také potřeba doučování. Tento 
problém se týká především početnějších romských rodin a sociálně slabých rodin (s 4 - 8 

dětmi).  

Bytová politika obce není v současné době pro sociálně znevýhodněné moc 
příznivá. Obec nevlastní téměř žádné byty kromě sociálních v lokalitě ul. 1. Máje, do 
nichž se místní sociálně slabí občané dostanou jen velmi obtížně, a to vzhledem k tomu, 
že podmínkou přidělení bytu je jejich bezdlužnost vůči městu a složení kauce. Na řešení 
této špatné situace a řešení situace sociálně vyloučených osob se město ve spolupráci 
s nestátními neziskovými organizacemi (působícími na území města) podílí 
strategickým plánováním. Ve městě je aktivních několik nestátních neziskových 
organizací, které poskytují velmi široký záběr služeb pro sociálně vyloučené občany. 
V lokalitách se také vyskytuje větší počet uživatelů drog a také osob závislých na hracích 

automatech. Také se v těchto lokalitách vyskytuje záškoláctví. 

V roce 2017 byly vytipovány problémové lokality a v nich problémové bytové 
domy. Díky získané dotaci z Programu prevence kriminality MV na projekt: Domovník – 
preventista byl na dobu 9 měsíců zajištěn adekvátní chod v těchto bytových domech 
(dodržování pořádku, řešení problémů s nájemníky a dále nájemníci mezi sebou, řešení 
problémů nájemníci x pracovník bytového fondu města, čistota a úklid v bytových 
domech i před nimi). Město Hrádek nad Nisou by tento projekt i v dalších letech nadále 
realizovalo, jak za podpory dotace z MV, případně jiných dotací, tak i z vlastních 

prostředků naplánovaných do rozpočtu města pro daný rok. 

 

2.2.4. KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO-CHRASTAVSKO A 
ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2015 - 2025 

 
Město Hrádek nad Nisou společně s dalšími 9 obcemi zpracovalo v dubnu 2012 

Komunitní plán Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Tento dokument vznikl jako 
jedna z aktivit projektu „IP 2 – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě 
sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032, financovaného 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.  

Strategickým cílem komunitního plánování v oblasti sociálních služeb na území 
obcí mikroregionu je v souladu s politikou Libereckého kraje zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vytváření takových podmínek, aby 
lidé mohli využívat služby ve svém domácím prostředí a mohli zachovávat přirozené 
sociální vazby a zajištění optimální sítě sociálních služeb s důrazem na zajištění 
odpovídající kvality.  
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Dlouhodobá vize (do roku 2020) je prvním článkem návrhové části komunitního 

plánu. Zpracovaný komunitní plán došel aktualizace v rámci tzv. Akčního plánu pro rok 

2013/2014, který schválilo zastupitelstvo usnesením č. 7/226/ZM/13.  

Protože potřeba realizace uvedených opatření v tzv. kartách aktivit přetrvává, 
nicméně na úrovni jednotlivých obcí zapojených v mikroregionu mají opatření v reálu 
různý stupeň priority, došlo Město Hrádek nad Nisou k nutnosti projednat 
s partnerskými obcemi v mikroregionu záměr zpracovat komunitní plán sociálních 
služeb pouze pro své území. Důvodem je i vlastní aktivita a potřeba řešení tíživé situace 

obyvatel v sociální oblasti.  

K tomuto kroku přispěla nejen realizace různých projektů podpořených 
dotačními tituly, které mají vazbu na sociální služby dle zákona, či jsou postaveny na 
úzké spolupráci města a především neziskových subjektů působících na jeho území 
v sociální, preventivní i občanské oblasti, ale také aktuálně probíhající tvorba nového 
programu rozvoje města. Při společných jednáních se dostává všem zainteresovaným 
informací a dat „z terénu“ o potřebách konkrétních cílových skupin, na něž je nutné 

reagovat.   

 
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA 2015 - 2025 

 

V roce 2015 byly ve městě Hrádek nad Nisou zahájeny práce na tvorbě nového 
rozvojového dokumentu „Programu rozvoje Města Hrádek nad Nisou 2017 – 2022“, 
který navazuje na již zpracovaný rozvojový plán Hrádek 2015. Program rozvoje Města 

Hrádek nad Nisou 2017 – 2022 byl dokončen a schválen v srpnu 2016.  

V rámci jeho zpracování byly stanoveny 2 programové cíle, která obsahují další 
opatření.  Na prevenci kriminality se zaměřuje programový cíl 1 – Kvalitní prostředí 
pro rozvoj bydlení, opatření 1.1 Příprava nových ploch pro bydlení (infrastrukturní 
vybavenost), opatření 1.5 Prevence kriminality a dále programový cíl 2 – Rozvinutá 
vybavenost města, opatření 2.1 Prorodinná opatření.  

 

 

2.3. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA  

V nedalekém krajském městě Liberec sídlí řada institucí, které působí 
preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel celého 
spádového území ORP Liberec. Obyvatelé města Hrádku nad Nisou mohou jejich služeb 
využít díky kvalitnímu železničnímu a silničnímu spojení mezi oběma městy.  
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V Hrádku nad Nisou sídlí Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR – krajské 
pobočky v Liberci, zajišťující agendu zprostředkování zaměstnání a výplatu dávek 

státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.  

Městský úřad Hrádek nad Nisou v rámci své organizační struktury má správní a 
sociální odbor, v jehož působnosti je sociální péče o staré a postižené občany, sociální 
péče o rodiny a děti a sociální poradenství. Vyčleněn je zde jeden sociální pracovník pro 
individuální práci s osobami sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením 
ohroženými. Město také získalo v letech minulých na pozici terénní pracovník dotaci 

(rok 2015, 2016) od Úřadu vlády ČR v Programu terénní práce.  

V Liberci sídlí také Vězeňská služba České republiky, Probační a mediační služba 
– pobočka Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje (Odbor sociálních věcí - Oddělení 
sociálně právní ochrany dětí, Oddělení sociálních dávek, Krajský protidrogový 
koordinátor aj.), Magistrát města Liberec (Odbor sociální péče - Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, Oddělení kurátorské činnosti), Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec 
(Středisko výchovné péče), Pedagogicko - psychologická poradna Liberec, p. o., Dětské 

centrum Sluníčko, p. o. a další. V Chrastavě pak Dětský domov se školou Chrastava. 

Město Hrádek nad Nisou je zřizovatelem příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba Hrádek nad Nisou. Pečovatelská služba je poskytována ve dvou domech a na 
celém území města. Pečovatelská služba poskytuje své služby v terénní a ambulantní 
formě.  

Za dalšími službami vyjíždějí obyvatelé obce do Liberce, příp. využívají 
poskytovatele v rámci mikroregionu (např. odborné sociální poradenství, azylové domy, 

intervenční centrum, kontaktní centrum aj.). 

V  Hrádku nad Nisou v roce 2015 vzniklo nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež, realizované organizací Maják, o. p. s. (sociální poradenství, sociální prevence).  

Ve městě dále působí Sbor jednoty bratrské, který zaštiťuje klub pro matky 
s dětmi (na mateřské a rodičovské dovolené) „MAŠINKA“ a dále nízkoprahový a 

volnočasový klub pro děti a mládež od 12 do 20 let „VAGON“.  

Další organizací, která dále působí ve městě a poskytuje sociální poradenství -  
terénní program je společnost Člověk v tísni, o. p. s., a to v rozsahu 4 h týdně, což je pro 
potřeby místních obyvatel zcela nedostačující. Služby cílené na rodiny s dětmi 
zabezpečuje Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. a dále zde také působí  Most k naději, o.s., 
zajišťující služby cílené na uživatele návykových látek. 

Město se rozhodlo dalšímu pokračování sociálního vyloučení obyvatel 
preventivně předcházet a předloží v rámci Programu prevence kriminality žádosti o 
dotaci na projekty sociální prevence zaměřené na specifické cílové skupiny. Reaguje tak 

na informace „z terénu“, i na podněty obou policií.  
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Jako alternativa k sociálním službám funguje v území tzv. sousedská výpomoc. 
Město organizuje dlouhodobě veřejně prospěšné práce a ze svého rozpočtu se podílí na 
částečném financování různých aktivit, i prosociálního charakteru (žadatelé nejsou 

registrováni v souladu se zákonem o sociálních službách).  

 
 
2.3.1. OSTATNÍ INSTITUCE, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ 
 

Město Hrádek nad Nisou je zřizovatelem tří mateřských škol + jednoho 
odloučeného pracoviště MŠ, tří základních škol a jedné praktické školy a mateřské školy 

(ZŠ Lidická 1. – 9. ročník - zaměření na česko-německou spolupráci, ZŠ T. G. Masaryka 1. 
– 9. ročník - rozšířená výuka sportu, ZŠ Donín 1. – 5. ročník, ZŠ praktická a MŠ Loučná - 
specializovaná škola pro děti s handicapem a děti s poruchami učení, , MŠ Liberecká, MŠ 

Oldřichovská a MŠ Donín s odloučeným pracovištěm ve Václavicích). 

Město je také zřizovatelem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Drak, 
jehož součástí je i Klub mládeže a MC Korálek.  

Město také založilo společnost Brána Trojzemí, o. p. s., od roku 2017 dochází ke 
změně na Brána Trojzemí p.o., která sídlí v Multifunkčním centru Trojzemí a spravuje 
též Městskou knihovnu a zajišťuje veškeré kulturní, sportovní a společenské dění ve 

městě.  

Na území města je několik nově postavených nebo zmodernizovaných sportovišť. 
Fotbalový stadion v Doníně, atletický stadion u ZŠ TGM (atletická dráha, volejbal, 
kopaná), sportovní hřiště u ZŠ Lidická, ZŠ Donín a PŠ Loučná (volejbal, košíková, skok do 
dálky) bohužel nejsou volně přístupné po celý den, Sportovní areál jednoty Orel 
(tenisové kurty, kluziště, klubovna, minigolf), sokolovna (tělocvična – volejbal, aerobic, 
stolní tenis, tenis, posilovna, sauna), skatepark – krytá hala a hřiště na plážový volejbal 
na Kristýně. V městském parku a na dalších 11 místech ve městě jsou umístěna dětská 
hřiště. V posledních dvou letech zafinancovalo město vybudování tzv. Fitness parku, a to 
na základě iniciativy Seberevolta, i modernizaci dětského hřiště v centrálním parku ve 

městě, který patří k nejnavštěvovanějším.   

V roce 2017 město zrealizovalo vybudování multifunkčního sportovního hřiště 
v okrajové části Václavice. Finanční prostředky na vybudování byly částečně získány 
z Programu prevence kriminality pro rok 2017 MV a částečně byly hrazeny z rozpočtu 

města. 

Spolkový život města se odehrává především ve sportovní, kulturní a sociální oblasti 

a ve spolcích zabývajících se ochranou přírody a mezi seniory. Na ochraně majetku se 
podílejí dvě jednotky dobrovolných hasičů – Hrádek a Dolní Sedlo. Ve městě působí pět 
osadních výborů v jednotlivých okrajových částech – Dolní Suchá, Horní Sedlo, Oldřichov 
na Hranicích, Uhelná a Václavice. Na podporu spolkového života ve městě jsou 
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každoročně vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města v rámci Dotačního 

programu města. 

Společenské akce se konají především v Kulturním domě Beseda (plesy, divadelní 
představení, společenské akce města, konference), v klubu Florian (zázemí sboru 
dobrovolných hasičů, presentační a společenské akce města, školení, pronájmy pro 
společenské účely), a v klubu seniorů (zázemí pro seniory města, schůzky spolků, 
kulturní pořady, předváděcí akce). Klub seniorů Hrádek, z.s. je zapojen do akcí v rámci 
příhraniční spolupráce Svazku měst malý trojúhelník a dále také do akcí pořádaných ve 
městě (Dětský den apod). 

 

2.3.2. PROVÁZANOST INSTITUCÍ, MÍRA INFORMOVANOSTI, KVALITA SPOLUPRÁCE  
 

Město Hrádek nad Nisou před zařazením do systému prevence kriminality na 
lokální (obecní) úrovni dotované státním rozpočtem v roce 2013 zajistilo v souladu 
s dokumenty MV vznik Pracovní skupiny prevence kriminality i jmenování osoby 
odpovědné za realizaci preventivních aktivit (manažera prevence kriminality).  

Složení pracovní skupiny prevence kriminality: velitelka Městské policie v 
Hrádku nad Nisou, vedoucí obvodního oddělní Policie ČR v Hrádku nad Nisou, radní 
města, sociální pracovnice, pracovnice odboru ODK, ředitelka Pečovatelské služby 
v Hrádku nad Nisou, ředitel místní ZŠ v Hrádku nad Nisou, výkonný předseda 
představenstva Kristýna a.s., vedoucí Klubu mládeže a zástupce veřejnosti. 

Město Hrádek nad Nisou je v posledních letech příjemcem několika dotací 
z Programu prevence kriminality MV ČR. Z toho programu město v posledních dvou 
letech realizovalo: v roce 2016 projekt Rozšíření MKDS, Volnočasové aktivity s klubem 
Vagón, a dále v roce 2017 projekty Hrádek nad Nisou – domovník preventiva, Hrádek 
nad Nisou - Technické zhodnocení MKDS na náměstí a Hrádek nad Nisou – multifunkční 

sportovní hřiště ve Václavicích. 

Preventivní aktivity jsou realizovány i mezinárodně, v rámci přeshraničních 
projektů a díky spolupráci v rámci Svazku měst Malý trojúhelník Hrádek n. N. – Zittau – 
Bogatynia. 

Z pravidelných jednání pracovní skupiny s vedením města vznikl opětovný návrh 
na možné podání projektů do Programu prevence kriminality, a to zejména do oblasti 
sociální a situační prevence (domovník, městský kamerový a dohlížecí systém, podpora 

sportovních hřišť).  

Obyvatelé města jsou průběžně o jednotlivých krocích informováni všemi 
dostupnými prostředky (nejčastěji webové stránky, měsíčník Hrádecko, informativní 

tabule v organizacích města a v budově radnice, letáky atd.).  
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Spolupráce Městské policie Hrádek nad Nisou s Policií ČR 

Spolupráce obou složek je dlouhodobě na dobré úrovni a v systému bezpečnosti 
města je naprosto nevyhnutelná. Společné hlídky jsou organizovány vždy podle potřeby 
v rámci konkrétních akcí. Velký důraz je kladen na spolupráci na úrovni vedení policií, 
aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace jednotlivých složek při plnění společných 
úkolů. Případné společné hlídky jsou organizovány naprosto cíleně za účelem dosažení 
co největšího užitku tohoto opatření. 

Spolupráci s Policií ČR upravuje společný postup orgánů obce a orgánů policie při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, podíl jednotlivých orgánů na 
činnostech při porušení veřejného pořádku, podíl orgánů policie a orgánů obce při 
předcházení páchání trestné činnosti a přestupků, spolupráci v oblasti prevence 

kriminality apod. Spolupráce dává formální rámec již fungující spolupráci. 

 
 

3. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2018 –
2021 
 

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 
2020 se Město Hrádek nad Nisou zaměří na tyto PRIORITY:  
 
1. Rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality, posilovat spolupráci, kompetence a 

kapacity relevantních partnerů, rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při 

zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž se opírat rovněž o mezinárodní 

spolupráci a vědecké poznatky. 

 

2. Poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na 
skupiny zvlášť zranitelných obětí, přičemž se snažit pomoc a poradenství nadále rozšiřovat 

a zkvalitňovat. 
 

3. Při práci s pachateli se zaměřit na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější 

resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže. 
 
4. Uplatňovat komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny 
jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality). 

 
5. Reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikovat 
nové efektivní přístupy k jejich předcházení. 
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3.1. STRUČNÝ PŘEHLED AKTIVIT V POŘADÍ DLE PRIORIT MĚSTA  
 
1) Zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v domech spravovaných městem 

Touto aktivitou by město chtělo i do budoucna zajistit a posilovat osobní 
odpovědnost občanů – nájemníků za dodržování základních bezpečnostních standardů, 
společenských norem a dále nastolit systém garantující dodržování základních zásad 
Domovního řádu v bytovém domě města všemi nájemníky, a to zřízením pozice 

Domovník preventista. 

Financování této aktivity by bylo zajištěno za pomoci dotaci a dále z rozpočtu 

města. 

Tato aktivita byla městem realizována v roce 2017 (poskytnuta dotace 
z Programu prevence kriminality MV) a vzhledem k tomu, že realizace této aktivity byla 
velmi úspěšná, město by v ní i nadále chtělo pokračovat a tím zabezpečit a zajistit 
veřejný pořádek v domech spravovaných městem. 

Jednoznačným efektem této aktivity by byla minimalizace vandalismu, pohybu a 
pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu, dále vytváření podmínek pro 
dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích sousedských vztahů a jednání. 
Dalším efektem realizace této aktivity by bylo zajištění pracovní pozice a tím vytvoření 

alespoň částečné zaměstnanosti. 

 

2) Vytvoření a rozšíření bezpečných zón na území města  

Touto aktivitou by město chtělo do budoucna zajistit prevenci kriminality 
vytvořením bezpečných zón, a to tím, že na nových místech zavede či případně rozšíří 
městský kamerový a dohlížecí systém ve vytipovaných rizikových místech. 

Financování této aktivity by bylo zajištěno za pomoci dotaci a dále z rozpočtu 

města. 

Tato aktivita je již městem několik let realizována a to i díky podpoře z Programu 
prevence kriminality MV. V rámci let příštích by došlo k dalšímu vytvoření nových míst a 
rozšíření a modernizaci stávajících míst, kde je již městský kamerový a dohlížecí systém 
umístěn. Vzhledem k tomu, že Hrádek nad Nisou je městem příhraničním, ve městě jsou 
tedy stále ještě místa, kam je nutné městský kamerový a dohlížecí systém umístit a 

zamezit tím tak případné trestné činnosti obyvatel ČR, tak i obyvatel jiných národností. 

Jednoznačným efektem této aktivity by bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel 
monitorované lokality, snížil by se tak počet zejména krádeží a další trestné činnosti a 

přestupků. 
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3) Víceúčelová dětská hřiště, workoutová hřiště 

Realizací této aktivity vznikne prostor pro sportovní vyžití především dětí a 
mládeže. Provoz by zajistilo samotné město, taktéž by bylo hřiště ve správě města a 
dohlížel by na něho pověřeným zaměstnanec města. Vybudování sportoviště bude 
zajištěno z rozpočtu obce a případné dotace z Programu prevence kriminality, samotný 
provoz pak z rozpočtu města. Realizace této aktivity je plánována na rok 2018, případně 
dále na rok 2019. 

Jednoznačným efektem této aktivity by bylo omezení rizikového chování v cílové 
skupině (děti a mládež) a to zejména tím, že dětem a mladistvým bude nabídnuta 
adekvátní forma trávení volného času. Dalším efektem realizace této aktivity je také 

podpora zdravého životního stylu. 

 

4) Prevence závislostí u dětí a mladistvých      

V rámci realizace této aktivity by došlo k pořádání informačně vzdělávacích akcí 
zaměřených na děti a mládež. Vzdělávání by bylo zajištěno odborníkem z dané oblasti. 
Realizace této aktivity bude systematická, v rámci školní výuky i mimo ni a zaměřena 
zejména na rizikové chování  a flexibilně také přizpůsobitelná potřebám dětí a mládeže. 
Vzdělávání by mělo probíhat v součinnosti s Policií ČR, možno i v rámci součinnosti 

s adekvátními nestátními neziskovými organizacemi.  

Financování této aktivity by bylo zajištěno za pomoci dotace a dále z rozpočtu 

zřizovatele a školy. 

 
 

4. ZÁVĚR  
 
 Tímto Plánem prevence kriminality se Město Hrádek nad Nisou odpovědně hlásí 
k realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality, které se tak stávají jedním 

z nezpochybnitelných závazků města vůči obyvatelům.  

Plán prevence kriminality stanovuje hlavní priority, které budou následně 
realizovány dílčími projekty v souladu se strategickými cíli Strategie prevence 
kriminality v České republice na léta 2016 - 2020.  

Naplnění priorit v souladu se strategickými cíli bude předmětem obsahového a 
finančního hodnocení dílčích projektů každoročně zpracované manažerem prevence 

kriminality.  

  


