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1. Úvod 

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 roku 2016 a 

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 této 
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 této Bezpečnostní analýzy. 

Městská policie Hrádek nad Nisou působí na území města od 13.03.1993. Byla 
zřízena obecně závaznou vyhláškou města Hrádek nad Nisou č. 1/1993, vydanou na 
základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
Současný početní stav je tedy 6 strážníků a 1 asistent prevence kriminality. Její činnost 
spočívá zejména v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci 
působnosti města. Strážníci městské policie se na úseku prevence kriminality snaží 
aktivně a efektivně působit zejména na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou 
především děti, mládež a také senioři. Každoročně provádějí přednášky na základních a 
mateřských školách. Ve spolupráci s Policií ČR jsou pořádány akce pro děti ze základních 
škol, při kterých děti prokazují znalosti a dovednosti v jízdě na kolech. Dále pořádají 
preventivní besedy se seniory a ve spolku občanů postižených civilizačními chorobami, a 
to hlavně vzhledem k tomu, že právě tito občané se stávají nejčastějšími oběťmi trestné 

činnosti. 

 
 
 



2.  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 roku 
2016 a 2017 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. 

 
Kriminalita (přečiny i zločiny) 
 

Rok Celkem 
 

Násilná Mravnostní Majetková 

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.   

 
Pachatelé 
 

Rok Věk 0 – 14 let 
 

15 – 17 let 18 a více let Recidivisté 

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 

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.  

 

3. 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 
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. 

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 
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. Nově 
město zrekonstruovalo bývalou „ruskou vilu“, kde je nově 7 bytů. Podmínkou přidělení 
bytu je také 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. 

 

4. Identifikace problémů a způsob jejich řešení 

Vedení města Hrádek nad Nisou věnuje velkou pozornost projektům prevence 
kriminality. Na základě tohoto byla zřízena Pracovní skupiny prevence kriminality, která 

se pravidelně schází a jedná o možných preventivních opatřeních ve městě. 

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. 

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.  

Oblast Situační prevence  

Rozšíření stávajícího městského kamerového a dohlížecího systému o instalaci 

zařízení pro možnost monitorování průjezdu vozidel, navíc s možností čtení registračních 

značek vozidel a následným softwarovým vyhodnocením, a to vzhledem k tomu, že 
existence stávajícího zařízení se velmi osvědčila a je důležitým prostředkem v prevenci 
pro delikventní činnosti ve městě. Dalším důvodem pro rozšíření stávajícího městského 
kamerového a dohlížecího systému je i fakt, že Hrádek nad Nisou je městem tranzitním a 
díky těmto projektům se snaží o zvýšení pocitu bezpečí ve městě i v souvislosti se situací 
v Evropě.  

Oblast Sociální prevence  

Vybudování víceúčelových dětských hřiští, a to vzhledem k tomu, že realizací této 
aktivity vznikne prostor pro sportovní vyžití především dětí a mládeže. Cílem 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.   

Zajištění zvýšené bezpečnosti a veřejného pořádku v domech spravovaných městem. 
Realizací této aktivity 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. 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. 

Oblast Informování občanů 

Zejména oblast 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.  

 

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. 

 

5. Vymezení aktivit (dílčích projektů) pro období roku 
2018 

Jak již bylo výše uvedeno i v roce 2018 chce město i nadále pokračovat 
v preventivních projektech a tudíž si dovoluje podat žádosti o dotace ze státního 
rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2018 na následující projekty: 

1. Hrádek nad Nisou – domovník preventista 

V rámci realizace této aktivity dojde k zajištění a posílení osobní odpovědnosti 
občanů – nájemníků za dodržování základních bezpečnostních standardů, 
společenských norem a dále dodržování základních zásad Domovního řádu 

v bytových domech města všemi nájemníky.  

Cílem projektu je opětovné zřízení funkce domovníků v budovách ve 
vlastnictví města, které byly vytipovány asistentem městské policie, případně 
v rámci pracovní skupiny Prevence kriminality.  Pro toto období (rok 2018) 
by měla být funkce domovníka preventisty zřízena ve 4 bytových domech ve 

vlastnictví města. 

Jedná se o projekt pokračující, žádáme o financování až do roku 2020. V roce 
2017 byl projekt domovník preventista podpořen dotací z Programu prevence 
kriminality MV. Výše uvedený projekt se nám v uplynulém roce velmi 
osvědčil, proto chceme i nadále v jeho realizaci pokračovat. 



2. Hrádek nad Nisou – zefektivnění MKDS ulice Liberecká – Nádražní - Sokolská 

Cílem projekt je rozšíření stávajícího kamerového systému umístěného 
v místě ulice Liberecká – Nádražní – Sokolská o záznamová zařízení (2 ks 
kamer) pro čtení registračních značek včetně instalace a konfigurace 

záznamového zařízení.  

Záznamové zařízení bude umístěno v následujících směrech: 

- Směr Liberecká ulice s pohledem na železniční přejezd 
- Směr Nádražní ulice k nádraží ČD 
 
Jedná se o místo, kde je soustředěn veškerý provoz na příjezdu a také 

odjezdu do i z města Hrádek nad Nisou.  

V blízkém okolí budoucího umístění kamer se také nachází jedno z 

centrálních sídlišť na území města. 

Na území města (zejména na sídlištích) dochází ke krádežím automobilů, 
stejně tak i v dalších částech příhraničních oblastí (Německo - Zittau), 
především Polsko, kam je prokázán velký převoz odcizených motorových 
vozidel. K převozu odcizených vozidel dochází také i mimo území města 
(Frýdlant v Čechách, Harrachov), ovšem tato zmíněná města již obdobným 
zařízením disponují a toto přináší pozitivní výsledky v rámci trestního řízení, 

případně při zjištění odcizených vozidel. 

Realizací projektu dojde ke snížení trestné činnosti, zejména odcizených aut 
z území města, nebo okolních příhraničích oblastí (Polsko, Německo) a dále 
dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel monitorované lokality, kdy by se 
snížila trestná činnost. 

 

3. Hrádek nad Nisou – víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí  

Cílem projektu je vybudování sportovního a volnočasového zázemí pro děti a 
mládež. Vytvořením takovéhoto sportovního zázemí dojde k většímu zapojení 
dětí a mládeže do aktivního a smysluplného trávení volného času za pomoci 
sportovních aktivit v dané lokalitě a tím se také podpoří jejich soutěživost a 
zdravý životní styl. Dalším cílem projektu je také možnost využití sportovního 
zázemí pro organizace působící ve městě, které v současné době nemají 
prostor, kde by mohly s dětmi a mládeží pracovat (realizovat výchovně 

vzdělávací aktivity). 

Sídliště Pod tratí je jedním ze dvou sídlišť v Hrádku nad Nisou. V současné 
době se na tomto sídliště nenachází žádné sportovní ani jiné volnočasové 
zázemí pro děti a mládež. Nedaleko tohoto sídliště se nachází pouze dětské 



hřiště, které je umístěno v centrálním parku a je situováno spíše pro malé děti 
a jejich rodiče. Ostatní sportovní zázemí v Hrádku nad Nisou (sportovní hřiště 
u ZŠ Lidická a u ZŠ T. G. Masaryka) jsou otevřena pouze v pracovní dny, o 
víkendu jsou uzavřena, a tudíž pro tuto věkovou kategorii nejsou volně 
přístupná. Vzhledem k tomuto faktu a také vzhledem k tomu, že se na sídlišti 
nachází dostatečné množství dětí a mládeže (cílová skupina), které nemají 
dostatečné vyžití, dochází k tomu, že se cílová skupina stahuje zejména do 
centrálního parku, kde se většina z nich nudí a dochází tak k ničení herních 

prvků, které jsou určeny primárně pro malé děti. 

V současné době není ani pevně vymezen prostor pro organizace působící 
přímo ve městě, které s dětmi a mládeží cíleně pracují. Tyto organizace musí 
využívat primárně 2 hřiští v okrajových částech (Václavice, Dolní Sedlo) a to 

s sebou nese velkou zátěž zejména při zajištění přesunu dětí na tyto místa. 

 

 

 

 

 


