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Zdůvodnění a vysvětlení: 

  

Prevence kriminality je důležitou součástí každodenního života občanů města. Prevence bývá i 

levnější než řešení následků kriminality. Vzhledem ke skutečnosti, že se v lokalitě ul. Palackého a 

ulice na Trávnici zvýšil počet páchaného protiprávního jednání, přestupků i trestných činů, rozhodlo 

se město ve spolupráci s Městskou Policií (dále jen MP) požádat o dotaci a rozšířit městský 

kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) o tuto lokalitu. 

 

Ministerstvo vnitra vypsalo výzvu k podání žádostí o dotaci, která končí 14. 2. 2014. Je možné 

požádat o rozšíření MKDS, přičemž maximální dotace činí 350 tis. Kč na jeden projekt 

z uznatelných nákladů. Minimální spoluúčast města je 10% z těchto nákladů. Požadavek MP v roce 

2014 - rozšíření MKDS o jednu kameru v lokalitě ul. Palackého a ulice na Trávnici. Náklady na její 

pořízení jsou vyčísleny na cca 400 tis. Kč.  Podíl města by měl činit min. 40 tis. Kč.  

Nezbytnou podmínkou pro podání žádosti je mít vytvořenou pracovní skupinu prevence 

kriminality a pověřeného pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality. Prevencí kriminality 

se zabývá několik lidí ve více komisích města. Bylo by však dobré vytvořit takovou skupinu, která 

by se věnovala přímo prevenci kriminality, spolupracovala s Policií ČR a dalšími institucemi. Tak 

bude moci do budoucna lépe reagovat na potřeby ke zlepšení prevence kriminality a dávat podněty 

ZM pro možnosti žádání o dotaci z Programu prevence kriminality MVČR, ale případně i 

dalších zdrojů.  

Další podmínkou podání žádosti o dotaci je mít zpracovaný Program prevence kriminality pro 

rok 2014, který musí obsahovat bezpečnostní analýzu a vyjmenování hlavních bezpečnostních 

problémů s odkazem na priority Strategie PK ČR a Koncepce PK Libereckého kraje, a Koncepci 

prevence kriminality obce na období 2014 - 2016. Dokumenty jsou přílohou tohoto materiálu. 

 



 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 pro Město Turnov. 

 

ZM schvaluje Koncepci prevence kriminality Města Turnova na období 2014 – 2016. 

  

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Město Turnov – rozšíření městského 

kamerového dohlížecího systému, 1. etapa“ do Programu prevence kriminality na rok 2014 

vyhlášeného Ministerstvem vnitra, a v případě přidělení dotace vyčlení z rozpočtu města 

finanční prostředky potřebné k realizaci projektu, včetně neuznatelných nákladů. 

 

ZM schvaluje vytvoření komise prevence kriminality ve složení: strážník MP Turnov –        

Bc. Vladimír Hladík, velitel MP Turnov – strážník Luboš Trucka, velitel obvodního oddělení 

Policie ČR – npor. Mgr. Milan Drahoňovský, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Turnov – 

Mgr. Hana Kocourová, místostarosta města Turnova – Ing. Jaromír Pekař, místostarosta 

města Turnova – Mgr. Otakar Špetlík, vedoucí odboru školství, kultury a sportu – PhDr. Mgr. 

René Brož, odbor správy majetku – Mgr. Martin Féna. 

 

ZM jmenuje manažerem prevence kriminality strážníka Bc. Vladimíra Hladíka. 

 

  

 

 

 

 

 


