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I.ÚVOD
Zastupitelstvu města Turnova předkládáme výroční zprávu o činnosti městské policie(dále
MP) v roce 2013.

II.ŮVOD
1.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
V roce 2013 se počet strážníků nezměnil. V současnosti má MP 4 pořádkové hlídky po třech
členech a 2 dopravní hlídky po dvou členech.

2.VLASTNÍ ČINNOST STRÁŽNÍKŮ

V roce 2013 MP Turnov zajišťuje nepřetržitou činnosti,24 hodin dohlíží nad veřejným
pořádkem,bezpečností osob a majetku.K tomu je potřeba přičíst i problematiku bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích,který se rok od roku zvyšuje.
V naší činnosti v posledních letech značně převládá dopravní problematika a tento trend je
celorepublikový.Můžeme říci,že městská policie se stala součástí každodenního života jak
občanů Turnova,tak městského úřadu,města Turnova a jeho organizací.Velmi je využívána
internetová komunikace s občany,za rok 2013 je evidováno 1023 e-mailů s žádostí o pomoc
nebo radu.Kromě toho také probíhá početná komunikace pomocí telefonu,kdy je evidováno
v průměru 398 telefonátů za měsíc.

3.DRUHY ČINNOSTÍ MP DLE ZÁZNAMŮ
Tato část je zde nově uvedená a slouží k přehledu činností,které MP prováděla v roce 2013.Na
tyto činnosti vždy existují úřední záznamy.Tato činnost je zde rozdělena podle organizací a
složek,pro které se určitá činnost vykonává.Seznam je uveden v samostatné příloze.

4.MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
V Turnově byl v roce 2012 kompletně rekonstruován městský kamerový systém.Jedná se o
plně digitální řešení,kdy na straně dispečinku je prováděna digitalizace na videoserveru.Tato
řídící technologie je dislokována na technickém pracovišti MP,kde je provedeno připojení do
optické sítě s vyhrazenou komunikací.Rekonstrukce byla kompletně dokončena ke konci roku
2013.Provoz čtyř kamer byl kompletně převeden do optické sítě s maximálním rozlišením.V
průběhu roku byl také rozšířen MKDS o další dva kamerové body.Ke konci roku 2013 je
zpracovávána žádost o dotaci na kamerový bod v rámci programu Prevence kriminality,který
vyhlásilo ministerstvo vnitra.
LOKALITY KAMER MKDS
1.náměstí ČR
2.náměstí Havlíčkovo
3.náměstí B.J.Horáčka
4.ulicePalackého
5.ulice Nádražní
6.uliceJ.Palacha
7.ulice Skálova
8.ulice Hluboká
9.nádraží BUS
10.lokalita Výšinka
11.lokalita atletického stadionu

5.PREVENCE KRIMINALITY,PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
V roce 2013 manažer prevence kriminality úspěšně navázal na rok 2012.Můžeme
konstatovat,že zájem byl jak ze strany škol,domova důchodců,ale i široké veřejnosti.Velmi
vysoký zájem byl o tematické přednášky a prezentace,kterých bylo nejvíce za poslední tři
roky,celkem 46. Podrobněji o této činnosti je psáno v samostatné příloze této zprávy.
Rok 2013 byl pro městskou policii Turnov velmi náročný,jak z hlediska vlastní činnosti,tak i
s té represivní. Tlak občanů,kteří potřebují řešit jakýkoli problém je čím dál větší a mnohdy i
nad rámec pracovních a právních možností městské policie.Stávalo se,že nebylo možno

vyhovět všem požadavkům občanů a to i třeba z časových důvodů.V závěru lze
konstatovat,dle statistik,že poprvé za šest let došlo ke snížení počtu přestupků a zákroků
strážníků MP.

USNESENÍ:
ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti městské policie za rok 2013.
ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2013.
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1. Úvod
Vážení zastupitelé města Turnov,
jako představitel našeho organizačního článku Policie České republiky, Obvodního
oddělení Turnov, do kterého spadá rovněž území města Turnov, Vám předkládám Zprávu o
stavu bezpečnostní situace na jeho území za období roku 2013. Před rokem avizovaný trend
postupného narůstání trestné činnosti se bohužel potvrdil. Naštěstí není tolik masivní, aby
zásadním způsobem negativně ovlivnil celkově pozitivní stav bezpečnostní situace u nás.
Poměrně intenzivní vzestup z prvních měsíců roku 2013 se následně zpomalil a již druhá
polovina roku byla ve své podstatě stejná, jako v roce 2012. Nelze nezmínit, že svoji roli sehrála
prezidentská amnestie z ledna 2013. Po navrácení veliké části amnestovaných tam, kam patří, se
situace opět vylepšila. Nicméně svoji roli v míře kriminality stále hrají i další faktory, které
policisté svoji činností nedokážou přímo ovlivnit. Míra nezaměstnanosti, demografické složení
obyvatelstva, jeho ekonomická vitalita a životní úroveň, cestovní ruch, intenzita dopravy,
migrace určitých skupin lidí, to vše jsou faktory, které se podílejí na tvorbě prostředí, ve kterém
se zde nalézáme, žijeme a od kterého se odvíjí i motivace a tolerance k páchání protiprávního
jednání, jehož hladina ovlivňuje bezpečnostní situaci v našem městě a okolí.
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2.

Personální obsazení OOP Turnov

V návaznosti na sérii organizačních a strukturálních změn uvnitř celé Policie
ČR disponuje v současné době naše obvodní oddělení celkem 26 policisty pro výkon služby.
V nedávné minulosti dlouhodobě plánovaný početní stav 36 příslušníků byl postupnými
změnami v systemizaci Policie ČR a na základě vyhodnocení bezpečnostní situace a zatíženosti
policistů snížen na systemizačně plánovaných 28 míst. Jeden policista je na dlouhodobé stáži u
jiného útvaru. V jarních měsících budeme doplněni jedním policistou, tedy bude stav naplněn.
Na oddělení bylo zrušeno jedno velitelské místo. Jedná se o nejnižší početní stav policistů na
OOP Turnov za posledních 15 let
Vedoucím oddělení je i nadále komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský, zástupcem pro
trestní řízení komisař npor. Ing. Miroslav Kostřík.
3.

Celková bezpečnostní situace

Nejsledovanějším atributem bezpečnostní situace je trestní řízení, ale stejně důležitými a
neoddělitelně spjatými jsou i další, jako přestupkové řízení, dopravní problematika, blokové
řízení, veřejný pořádek, obchůzková a hlídková činnost a v neposlední řadě také prevence,
kterou já osobně považuji za nejúčinnější formu obrany proti projevům kriminality.
4.

Trestní řízení: (Graf č. 1, Tabulka č. 1, Tabulka č. 2)

Z pohledu trestního řízení OOP Turnov v roce 2013 evidovalo celkem 549 trestních
událostí. Z toho bylo celkem 271 trestných činů objasněno, což znamená, že celková míra
objasněnosti byla na úrovni 49,36 % (v roce 2011 to bylo 48,81%).
Podíl nápadu trestné činnosti u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je již
dlouhodobě na podobné úrovni a pohybuje se na hodnotách v rozmezí 35-38 %, konkrétně v roce
2013 je to hodnota 38,61%. Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich na
území města Turnov odehrálo 66%. Zhruba jedna třetina tedy připadne na zbytek svěřeného
území.
Jak si stojíme ve vztahu k celému Libereckému kraji? Celkový nápad trestné činnosti
v Libereckém kraji za rok 2013 je 13 963 případů. Po okresech je to: LB – 6 156; CL – 3 810;
JN – 2 575; SM – 1 422; celková objasněnost kraje byla 44,37%, okres Semily vykazuje
objasněnost 52,32%.
V našem teritoriu dominuje majetková tr. činnost, dále je páchána zejména tzv. ostatní
trestná činnost (sprejerství, toxikomanie, dopravní nehody, ublížení na zdraví z nedbalosti
apod.), tr. činy proti veřejnému zájmu (výtržnictví, maření, alkohol a toxi u řidičů, neplacení
výživného), následuje hospodářská tr. činnost. Velice pozitivním faktem je ta skutečnost, že
nejméně je u nás páchána násilná trestná činnost.

4.1. Majetková trestná činnost
Majetková trestná činnost činí z celkového objemu celkem 57,01% (313). Rozhodující
podíl na celkovém objemu majetkové trestné činnosti mají tzv. prosté krádeže, kterých bylo
celkem 155 případů, především v teritoriu Turnova. Jedná se např. o krádeže jízdních kol na
ulici, krádeže barevných kovů (okapy, plechy, kabely …), dále krádeže zboží v prodejnách,
krádeže odložených osobních věcí v provozovnách, kancelářích firem a podniků. Nemalý je i
podíl kapesních krádeží a jiných krádeží věcí při sobě. Přetrvává veliké množství krádeží železa,
dalších vykupovaných surovin, zejména barevných kovů. Objasněnost této tr. činnosti je pouze
23,87%.
-
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Další problematikou jsou krádeže vloupáním do objektů, a to především do sklepů,
garáží, kůlen, vloupání do bytů, rodinných domů a posléze i do provozoven, tedy do prodejen,
restaurací, stánků, atd. Takových událostí bylo celkem 137! Toto množství je o 79 více než
v roce 2012! Z toho na území Turnova 80%. Mimo Turnov se jedná hlavně o rekreační objekty a
menší obecní prodejny, kůlny, stodoly apod. Jsou zde zahrnuty i případy krádeží nafty a benzínu
vloupáním do nádrží především nákladních vozidel, ale i u osobních vozidel. Objasněnost těchto
případů je ale oproti roku 2012 velice příznivá. Má hodnotu 30,66%, což je velmi výrazný
vzestup, který svědčí o tom, že mnoho z událostí bylo objasněno. V roce 2012 to bylo 18,97%.
Potěšující je stáje nízká kriminalita páchaná na vozidlech. V roce 2013 jich bylo odcizeno
34, nejnižší počet od roku 2004. Vloupání do vozidel ubylo, celkem 20, což je druhý nejnižší
počet za posledních 10let! Jsem přesvědčen, že své dělá především prevence, dále zlepšující se
možnosti zabezpečení vozidel a určitě i větší opatrnost veřejnosti ke svým věcem, dříve
ponechávaným ve vozidlech.
4.2. Násilná trestná činnost
Násilná trestná činnost je naštěstí v našem městě již dlouhodobě výrazně nižší v poměru
k celkovému počtu trestních událostí a v porovnání s okolními většími městy opravdu jedna
z nejnižších. Celkově za rok 2013 se jedná o 31 událostí s celkovou objasněností 74,19%. Jedná
o úmyslná ublížení na zdraví, domácího násilí, týrání, vydírání, znásilnění nebo loupeže. Oproti
roku 2012 se jedná o výrazný pokles událostí, o 21 méně (52 v roce 2012). OOP Turnov
realizovalo za rok 2013 celkem 5 případů vykázání násilné osoby z domácnosti v rámci řešení
domácího násilí. V roce 2012 to bylo 12 vykázání, r. 2011 - 6 vykázání, r.2010 - 7, r. 2009 - 11.
4.3. Ostatní trestná činnost
Do této skupiny trestné činnosti patří např. hospodářská kriminalita (podvody,
zpronevěry, padělání bankovek, ochranné známky apod.), která je ale především doménou
Služby kriminální policie a vyšetřování. Nicméně se jedná o poměrně výrazný podíl na celkové
kriminalitě u nás. Odehrálo se zde celkem 42 takových událostí s objasněností 47,62%.
Další významnou trestnou činností odehrávajícím u nás jsou útoky proti veřejnému
zájmu: výtržnictví, sprejerství, podávání alkoholu mladistvým, toxikomanie, maření výkonu
úředního rozhodnutí. Takových bylo vloni celkem 75 s objasněností 88,00%
Zbývající trestnou činností jsou ublížení na zdraví z nedbalosti, pracovní úrazy,
zanedbání povinné výživy, dopravní nehody s trestně právními následky a v neposlední řadě i
postih řidičů pod vlivem alkoholu a drog. Celkem se jednalo o 88 takových tr. činů
s objasněností 86,36%.

5.

Přestupkové řízení (Graf č. 2, Tabulka č. 3)

OOP Turnov dokumentovalo za rok 2013 celkem 561 přestupkových spisů, převážně
majetkového charakteru, na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a dopravních
přestupků, které nebyly řešeny v blokovém řízení. V katastru města Turnov jich bylo 345. Jedná
se o události, dle charakteru protiprávního jednání obdobně rozvrstvené, jako trestná činnost.
Převládají delikty majetkového charakteru, krádeže, poškození věcí, zpronevěry, podvody.
Zbývající podíl tvoří přestupky na úseku občanského soužití, drobná ublížení na zdraví,
přestupky na úseku veřejného pořádku. Zvyšuje se podíl protiprávního jednání páchaného
přes internet. Jedná se především o podvody na inzertních portálech, podvody při prodeji
zboží.
Celkový počet evidovaných přestupků 1038, se dlouhodobě snižuje. Jedná se údaj včetně
přestupků vyřešených v blokovém řízení, tedy bez prošetřování a vedení spisu.
-
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6.

Doprava (Tabulka č. 4)

Při své činnosti se podílíme na zajišťování míst dopravních nehod v součinnosti
s Dopravní policií DI Semily a často i ve spolupráci s Městskou policí Turnov. I když se
v žádném případě nejedná o dominantní činnost Služby pořádkové policie, je činnost na úseku
dopravy každodenní činností policistů OOP Turnov.
Naše účast je častá při dopravních opatřeních na rychlostní komunikaci R35 a R10
v souvislosti s oznámením o jízdě vozidla v protisměru, či opatřeních při pátrání po podezřelém
vozidle, ujíždějícím od Prahy či Liberce. Pravidelné jsou i celostátní a krajské dopravně
bezpečnostní akce s různými zaměřeními ke zvýšení bezpečnosti provozu. Nedílnou součástí
naší činnosti je i dohled nad dopravou u přechodů poblíž škol v ranních hodinách.
Stále časté je zjištění řidičů, řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek. Za tok 2013 bylo pod vlivem alkoholu přistiženo 28 řidičů, kterým bylo
zadrženo 20 řidičských průkazů. Dále bylo přistiženo 26 řidičů pod vlivem drog, kterým bylo
zadrženo 22 řidičských průkazů. Celkový počet se oproti předchozím rokům výrazně snížil, což
je potěšitelné zjištění.

7.

Blokové řízení (Tabulka č. 4)

Svoji roli hraje řešení přestupků v blokovém řízení, kdy lze jednoduše vyřešit na místě
spáchání přestupku s přestupcem, ať už je to na úseku dopravy, nebo na úseku veřejného
pořádku, jako např. přestupky proti majetku (drobné krádeže, poškození věci), proti občanskému
soužití (drobné fyzické napadení, hrubá neslušnost), či drobné výtržnosti, rušení nočního klidu
apod.
V roce 2013 bylo policisty OOP Turnov uděleno v dopravě celkem 453 blokových pokut
v celkové výši 246 300 Kč, ve veřejném pořádku celkem 34 pokut v celkové výši 19 700 Kč.

8.

Veřejný pořádek (Tabulka č. 5)

V rámci hlídkové a kontrolní činnosti bylo v roce 2013 zkontrolováno celkem 3 250 osob
a 2 305 vozidel. Jedná se o řádně evidované kontroly!
Při výkonu služby bylo policisty OOP Turnov v roce 2013 omezeno na svobodě celkem
107 osob, 9 z nich dodáno do výkonu trestu odnětí svobody. Ostatní osoby byly zatčeny,
zajištěny nebo předvedeny a předány soudům či jiným oprávněným institucím k dalšímu řízení.
24 z nich bylo v celostátním pátrání, tedy se jednalo o celostátně, nebo i v Schengenském
prostoru (cizinci) mezinárodně hledané osoby.
OOP Turnov dále šetřilo dalších 332 oznámení, která musela být prověřena a šetřena
s cílem zjistit, zda se nejedná o trestný čin, přestupek, nebo jiný správní delikt a musela být
přijata odpovídající opatření k dostatečnému zadokumentování a prověření těchto událostí,
kterým byly např. škodní události, menší pracovní úrazy, občanskoprávní spory, sousedské
neshody v rámci stavebního řízení, dědické či obchodní spory, spory při svěření výchovy dětí a
mnoho dalších, které v konečném důsledku po prošetření nespadají do další působnosti a
kompetence Policie ČR. Dále OOP Turnov přijalo množství nálezů věcí, ke kterým je třeba
zaujmout potřebný postup a opatření ve smyslu nalezení oprávněného majitele a předání věci
buď jemu, nebo příslušnému obecnímu úřadu. Dokumentovány jsou i ztráty registračních značek
od vozidel s následným vyhlášením pátrání po nich.
Nezanedbatelnou činností je veliké množství úkonů prováděných na žádost soudů,
státních zástupců, exekutorských úřadů a dalších při doručování písemností, prověřování pobytů
problémových osob, vypracování pověstí a profilů osob pro tyto úřady apod. Takových opatření
je na OOP Turnov evidováno za rok 2013 pod Č.J. celkem 689.
-
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Policisté našeho útvaru se dále podíleli na mnoha úkonech, opatřeních a zákrocích v
součinnosti s jinými útvary Policie ČR, na střežení vybraných vlakových souprav, přepravujících
střežené zásilky, při dílčích úkonech na případech, spadajících do kompetence Služby kriminální
policie a vyšetřování. Často jsou rovněž zapojování do bezpečnostních opatřeních Krajské
pořádkové jednotky PČR při zabezpečování veřejného pořádku při konání sportovních akcí
v Liberci a v Jablonci nad Nisou (fotbal, hokej), při doprovodu fotbalových fanoušků, cestujících
přes Turnov na utkání. Výjimkou nejsou ani opatření při extremistických shromážděních v rámci
Libereckého i Ústeckého kraje a opatření při povodních v těchto lokalitách.
Je rovněž na místě zmínit, že častým zdrojem problémů jsou některé provozovny
zábavy. Zde se odehrálo značné množství incidentů pramenících z velké koncentrace
alkoholem ovlivněných osob. Následná cesta podnapilých hostů domů městem nese s sebou
následky v podobě ničení dopravního značení, rozházené odpadkové koše a popelnice,
poškozená zaparkovaná vozidla, vzájemná fyzická napadení a potyčky na ulici i
v samotných provozovnách.

9.

Spolupráce s MP Turnov

Spolupráce s Městskou policií Turnov spočívá především na úseku dohledu nad dopravní
situací v Turnově, na úseku veřejného pořádku, volného pobíhání domácích zvířat, dále kontroly
podávání alkoholu mladistvým v provozovnách na území Turnova apod. Akce se opakují
v nepravidelných intervalech a mají především preventivní charakter. V některých případech se
takových opatření účastnily i další subjekty, jako Celní úřad, ČOI, zástupci živnostenského
úřadu.
Velice pozitivní a neoddiskutovatelný vliv na bezpečnostní situaci má kamerový systém
Městské policie Turnov, díky kterému byla trestná činnost z míst, které jsou v zorném poli
kamer, téměř vytlačena. Rovněž řádně funguje spolupráce ve smyslu vytěžování záznamů
z těchto kamer bezprostředně po trestních událostech. Dokonce se podařilo po několika letech
obnovit propojení tohoto systému přímo k dozorčí službě OOP Turnov za výrazné pomoci
Městského úřadu Turnov.
Nelze opomenout spolupráci přímo v terénu při společných zákrocích při zajišťování
veřejného pořádku v Turnově, nebo dílčích úkonech trestního řízení na místech páchání
trestných činů.

10. Činnost na úseku prevence kriminality
Prevence kriminality je nejméně nákladnou a současně nejúčinnější formou boje proti
protiprávnímu jednání pachatelů. Existují rezervy již na školách, ale především u samotných
občanů v každodenním přístupu k vlastním záležitostem, věcem, okolí. Prostě nedávat
pachatelům šanci zaútočit, chránit si svůj majetek, nevystavovat cennosti snadno dostupné pro
pachatele. Nepouštět neznámé osoby do svých domácností, pečovat s osvětou mezi seniory a
mezi dětmi, všímat si dění kolem sebe a včas zavolat policii na pomoc.
Ve spolupráci s dalšími složkami PČR jsou prováděny policisty OOP Turnov kontroly
rekreačních objektů ve svěřeném území, preventivní bezpečnostní akce zaměřené na cyklisty.
Další aktivitou jsou přednášky na školách zaměřené na prezentaci rizik, existujících pro oběti
protiprávních jednání jak ve smyslu možné šikany na školách, tak na úseku protidrogové
problematiky a rovněž prezentace rizik, které na děti číhají při práci na internetu skrze sociální
sítě.
-5-

11. Závěr
Místa, kde v Turnově dochází nejvíce k protiprávním jednání, jsou následující: centrum
města Turnova, dále o sídliště u nádraží, ulice Studentská, okolí Nádražní ulice a samotné
nádraží, dále sídliště na Výšince. Ulice Přepeřská, vilová čtvrť v okolí ulice Fučíkova.
Exponovaná jsou i parkoviště u nákupních center, tedy LIDL, PENNY-market, BILLA. Centrum
města je navíc vystaveno většímu náporu při nárazových záležitostech, jako předvánoční období,
či různé akce v podobě trhů a slavností, kde je velká koncentrace lidí a tedy předmětů zájmu
pachatelů. Z pohledu roku 2013 byla trestnou činností nejzatíženější oblast Daliměřic, sídliště
Jana Patočky a chatová oblast Hrubého Rohozce.
Dalšími zájmovými místy pachatelů jsou okrajové části Turnova, ve kterých se nacházejí
rekreační objekty a zahrádkářské kolonie. Jedná se o Malý Rohozec, Vazovec, Dolánky,
Bukovina, Kobylka, Durychov, Kamenec, Pelešany, Nudvojovice.
Místy s nejnižší kriminalitou v Turnově, jsou části jako Károvsko, oblast Zelené cesty,
Hruštice, Mašov, Myšina, Benátky.

Zpracoval:
npor. Mgr. Milan Drahoňovský
vedoucí oddělení OO PČR Turnov

12. Přílohy, tabulky, grafy

Graf. č. 1

-6 -

-7–

tabulka č. 3

OOP TURNOV - PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ v letech 2007 - 2013
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet evidovaných PŘ celkem

1119

1370

1674

1649

1572

1163

1038

Počet PŘ vyřízených blokově

386

515

814

910

907

535

477

Počet prošetřovaných PŘ (spisy)

733

855

860

739

665

647

561

tabulka č. 4

OOP TURNOV - DOPRAVA - posledních 7 let 2007 - 2013
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

358

485

779

883

870

508

453

Celkem v tis. Kč za pokuty

375,2

471,2

608,7

675,7

499,6

266,2

246,3

Počet kontrolovaných vozidel

2 774

3 293

3 871

4 025

3 094

2 945

2 305

100

117

74

48

53

46

28

Počet zadržených ŘP - ALKOHOL

0

0

53

33

36

29

20

Počet řidičů pod vlivem DROG

2

5

64

16

25

48

26

Počet zadržených ŘP - DROGY

0

0

51

12

20

43

22

PŘ v dopravě vyřízené blokově

Počet řidičů pod vlivem ALKOHOLU

tabulka č. 5

OOP TURNOV - VEŘEJNÝ POŘÁDEK - posledních 7 let 2007 - 2013
Rok
Počet kontrolovaných osob
Počet PŘ ve VP vyřízených blokově
Celková částka na pokutách v Kč

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 733

4 077

4 812

4 998

3 671

3 603

3 250

28

30

38

27

37

27

34

26 900

22 500

24 000

21 600

21 300

16 700

19 700

Graf č. 2
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ÚVOD
Na podzim roku 2011 byla schválena strategie prevence kriminality a
společensky nebezpečných jevů v rámci Libereckého kraje pro jednotlivé složky
integrovaného záchranného systému pro rok 2012 – 2015 tak, aby byl dán
prostor k jejich vzájemné spolupráci a k úspěšné koordinaci minimalizace
hrozeb a rizik v daných lokalitách.
V souladu s touto strategií Městská Policie Turnov, v roce 2013, připravila a
uskutečnila řadu preventivně výchovných akcí ve spolupráci s Policií České
Republiky, Sborem Dobrovolných Hasišů Města Turnova, Odborem Sociálních
věcí MěÚ Turnov, Sborem Jednoty bratrské, se zástupci škol a domovů pro
seniory v Turnově a dalšími organizacemi.
V oblasti prevence zaměřené na děti a mládež ve školách se v roce 2013 opět
dostal do popředí problém internetové kriminality a rizik internetové
komunikace, tak jak tomu bylo i v minulém roce. Ředitelé škol v Turnově a
blízkém okolí obdrželi od Městské policie nabídku preventivních akcí viz. Příloha
č.1. a dle plánovaného rozvrhu byly akce uskutečněny.
V průběhu letních prázdnin Turnovští strážníci zaměřili svoji pozornost
především na bezpečnost v dopravě, pohyb cyklistů a chodců a provoz na
stezce pro chodce a cyklisty v Dolánkách. Městská Policie Turnov se také
zúčastnila akce Bouda na ulici 2013, kde za svou činnost zaznamenala řadu
pozitivních ohlasů.
Také v roce 2013 byl zájem ze strany seniorů a vedoucích domovů pro seniory o
přednášky na téma nebezpečných jevů, podvodného jednání a prodejních akcí.
Rok 2013 byl z pohledu prevence společensky nebezpečných jevů rokem
prevence nových nebo dříve opomíjených společenských problémů. Městká
Policie v Turnově přizpůsobila v tomto směru strategii prevence a pomoci
občanům města Turnova.

Městská Policie Turnov (MPT) ve spolupráci s Městským Úřadem v Turnově (MěÚT) nabízí
bezplatnou účast v „Programu Primární Prevence“ pro organizace a instituce v katastru
města Turnova a přilehlém okolí.
Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené
zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování děti a mládeže (využívání volného
času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.
Definice MVČR

Program je určen především pro tyto subjekty:
Mateřské školy, Základní školy, Střední školy a Gymnázia, Vyšší odborné školy, Speciální
mateřské a Speciální Základní školy, Domovy důchodců a Domovy s pečovatelskou službou,
organizace a instituce pracující s dětmi, seniory nebo handicapovanými občany.
Městská Policie v „Programu Primární Prevence“:


Organizuje a realizuje výchovné besedy a přednášky s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti
bezpečnosti silničního provozu a právního vědomí dětí a mládeže.



Zajišťuje soutěže pro děti a mládež (výtvarné, vědomostní a sportovní) a provádí jejich vyhodnocování.



Realizuje preventivně zaměřené besedy a přednášky pro seniory a zdravotně handicapované občany.



Spolupracuje s koordinátorem prevence kriminality na úrovni kraje, preventivně informační skupinou
Policie České republiky, občanskými sdruženími a dalšími organizacemi.

Přihlášení do programu:
Po přihlášení do programu lze konkretizovat zájem subjektu a vytvořit samostatný, specifický projekt na základě
potřeb a možností zadavatele.
Pro přihlášení do projektu použijte následující kontakty:
manager prevence kriminality
Str. Bc. Vladimír Hladík
x.turn@centrum.cz
tel.: 728607902
velitel MPT
Luboš Trucka

l.trucka@mp.turnov.cz

Harmonogram realizovaných akcí v preventivně výchovné činnosti
MP Turnov za rok 2013
Datum

Druh akce

16. -22.9.

Pracovní skupina PK:
Osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Český ráj dětem
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Rizika internetové
komunikace
Rizika internetové
komunikace
Bouda na ulici
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Prevence bezpečnosti
v silničním provozu
Preventivní akce na
cyklostezce
Týden mobility

2.10.

Den IZS pro školky

26.4.
27.4.
29.4.
10.5.
17.5.
17.5.
28.5.
28.5.
1.6.
3.6
4.6
5.6.
6.6.
14.6.
léto

8.10.
10.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
18.10.

Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Prevence společensky
nebezpečných jevů
Rizika internetové
komunikace
Prevence bezpečnosti

Místo

Organizace,
spolupořadatelé

Cílová skupina

Turnov

OSV MěÚ

Rizikové sociální
skupiny

Malá Skála

Sdružení Český ráj

děti

ZŠ Mašov

MP, ZŠ Mašov

1.- 4. tř ZŠ*

ZŠ Mašov

MP, ZŠ Mašov

1.- 4. tř ZŠ

ZŠ Jenišovice

MP, ZŠ Jenišovice

2.- 3. tř ZŠ

ZŠ Jenišovice

MP, ZŠ Jenišovice

4.- 5. tř ZŠ

ZŠ Jenišovice

MP, ZŠ Jenišovice

6.- 7. tř ZŠ

ZŠ Jenišovice

MP, ZŠ Jenišovice

8.- 9. tř ZŠ

Ulice Skálova

Sbor Jednoty bratrské

veřejnost

ZŠ Žižkova

MP

5A,5B**

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

4B

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

8A

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

2A,2B,2C

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

3A,3B

MP

Cyklisté, chodci

Město Turnov

veřejnost
Mateřské
školky
3B

Cyklostezka
Dolánky
Město Turnov
Heliport
nemocnice

OSV MěÚ, MP

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

8B

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

6A

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

8A

ZŠ Žižkova

MP, ZŠ Žižkova

6A

6B
8A

v silničním provozu
Prevence společensky
18.10.
ZŠ Žižkova
nebezpečných jevů
Prevence společensky
22.10.
ZŠ Žižkova
nebezpečných jevů
Prevence bezpečnosti
23.10.
ZŠ Žižkova
v silničním provozu
Rizika internetové
24.10.
ZŠ Žižkova
komunikace
Rizika internetové
25.10.
ZŠ Žižkova
komunikace
Rizika internetové
6.11.
ZŠ Žižkova
komunikace
Rizika internetové
12.11.
ZŠ 28. října
komunikace
Prevence bezpečnosti
13.11.
ZŠ Sobotecká
v silničním provozu
Prevence společensky
13.11.
ZŠ Žižkova
nebezpečných jevů
Rizika internetové
15.11.
ZŠ 28. října
komunikace
Rizika internetové
19.11.
ZŠ Žižkova
komunikace
Rizika internetové
20.11.
ZŠ 28. října
komunikace
Prevence společensky
20.11.
ZŠ Mašov
nebezpečných jevů
Rizika internetové
21.11.
ZŠ 28. října
komunikace
Prevence společensky
21.11.
ZŠ Skálova
nebezpečných jevů
Jak se nestát obětí
28.11.
podvodu, ochrana a
DPS Výšinka
zdraví seniorů
Rizika internetové
11.12.
ISŠ Turnov
komunikace
Rizika internetové
12.12.
ISŠ Turnov
komunikace
Rizika internetové
18.12.
ISŠ Turnov
komunikace
Rizika internetové
18.12.
ISŠ Turnov
komunikace
Rizika internetové
19.12.
ISŠ Turnov
komunikace
Rizika internetové
19.12.
ISŠ Turnov
komunikace
*smíšené třídy, **třída ZŠ (např. 5A), ***smíšené třídy

MP, ZŠ Žižkova

3C

MP, ZŠ Žižkova

3A

MP, ZŠ Žižkova

6C

MP, ZŠ Žižkova

9A,9B

MP, ZŠ Žižkova

8B

MP, ZŠ Žižkova

4B

MP, ZŠ 28. října

8A, 8B

MP, ZŠ Sobotecká

3 – 5 tř ZŠ

MP, ZŠ Žižkova

7A

MP, ZŠ 28. října

8C, 9A

MP, ZŠ Žižkova

4A

MP, ZŠ 28. října

9B,9C

MP, ZŠ Mašov

3.- 5 tř ZŠ

MP, ZŠ 28. října

7A

MP, ZŠ Skálova

7A, 7B

OSV MěÚ, MP

senioři

MP, ISŠ Turnov

48 studentů***

MP, ISŠ Turnov

48 studentů

MP, ISŠ Turnov

41 studentů

MP, ISŠ Turnov

51 studentů

MP, ISŠ Turnov

40 studentů

MP, ISŠ Turnov

53 studentů

„PREVENCE BEZPEČNOSTI V SINIČNÍM PROVOZU“
Kategorie: Osoby při pohybu na pozemních komunikacích, řidiči, cyklisté, děti.
Specifika: Bezpečnost v dopravě s ohledem na místa se zvýšeným rizikem.
Cílová skupina: Děti 3. a 6. tříd ZŠ
Téma přednášky:






Změny v silničním provozu na katastru města
PP prezentace s konkrétními lokalitami
Změny dopravního značení
Rozšířená diskuse o bezpečnosti v provozu
Změny v zákonech

Forma přednášky:
Strážník přednáší před skupinou žáků, odpovídá na dotazy žáků a učitelů, v
případě většího množství dotazů je zaznamená pro následnou diskusi. Součástí
přednášky je promítání aktuální PP prezentace a soutěž. V soutěži děti
odpovídají na otázky z probíraného tématu a dostávají drobné dárky za správné
odpovědi.
Diskuse:
V diskusi je dán prostor pro dotazy žáků, snahou je vytvořit prostředí pro
otevřenou komunikaci, strážník reaguje také na dotazy nesouvisející přímo s
obsahem přednášky.
Závěry:
Děti se aktivně účastní diskuse a přinášejí nové informace o bezpečnosti a
plynulosti provozu ve městě. Aktivně a s chutí se účastní soutěže o ceny.

„ PREVENCE SPOLEČENSKY NEBEZPEČNÝCH JEVŮ “
Kategorie: Děti v kontaktu se společensky nebezpečnými jevy.
Specifika: Přestupky a trestné činy, právní řád ČR, prevence
Cílová skupina: Žáci 4.- 9. tříd ZŠ
Téma přednášky:






Problematika drobných krádeží, vandalství, sprejerství
Problematika návykových látek, alkoholu, kouření
Problematika šikany a internetové kriminality
Problematika rizik internetové komunikace
Zákonná ustanovení

Forma přednášky:
Strážník MP přednáší před skupinou žáků v učebně, odpovídá na dotazy žáků a
učitelů, v případě většího množství dotazů je zaznamenává pro následnou
diskusi. Součástí přednášky je promítána aktuální PP prezentace.
Diskuse:
V diskusi je dán prostor pro dotazy žáků, snahou je vytvořit prostředí pro
otevřenou komunikaci, strážník reaguje také na dotazy nesouvisející přímo s
obsahem přednášky.
Závěry:
Děti se aktivně účastní diskuse a přinášejí nové informace. Strážník zapisuje
postřehy dětí i učitelů, konzultuje nové problémy a situace a vyvozuje závěry
pro další činnost MP.

„RIZIKA INTERNETOVÉ KOMUNIKACE“
Kategorie: Děti v kontaktu s prostředím internetu
Specifika: Formy kriminality na internetu, prevence
Cílová skupina: Žáci 4.- 9. tříd ZŠ
Téma přednášky:








kyberšikana,
kybergrooming,
sexting,
happy slapping,
kyberstalking,
rizika sociálních sítí (Facebook),
ochrana osobních údajů,

Forma přednášky:
Strážník MP přednáší před skupinou žáků v učebně, odpovídá na dotazy žáků a
učitelů, v případě většího množství dotazů je zaznamenává pro následnou
diskusi. Součástí přednášky je promítána aktuální PP prezentace.
Diskuse:
V diskusi je dán prostor pro dotazy žáků, snahou je vytvořit prostředí pro
otevřenou komunikaci, strážník reaguje také na dotazy nesouvisející přímo s
obsahem přednášky.
Závěry:
Děti se aktivně účastní diskuse a přinášejí nové informace. Strážník zapisuje
postřehy dětí i učitelů, konzultuje nové problémy a situace a vyvozuje závěry
pro další činnost MP.

„RIZIKA INTERNETOVÉ KOMUNIKACE PRO SŠ“
Kategorie: Studenti v kontaktu s prostředím internetu
Specifika: Formy kriminality na internetu, prevence
Cílová skupina: studenti SŠ
Téma přednášky:












kyberšikana,
kybergrooming,
sexting,
happy slapping,
kyberstalking,
rizika sociálních sítí (Facebook),
ochrana osobních údajů,
prevence v oblasti IT technologií,
právo,
kazuistika,
obrana a ochrana.

Forma přednášky:
Strážník MP přednáší před skupinou žáků v učebně, odpovídá na dotazy žáků a
učitelů, v případě většího množství dotazů je zaznamenává pro následnou
diskusi. Součástí přednášky je promítána aktuální PP prezentace.
Diskuse:
V diskusi je dán prostor pro dotazy žáků, snahou je vytvořit prostředí pro
otevřenou komunikaci, strážník reaguje také na dotazy nesouvisející přímo s
obsahem přednášky.
Závěry:
Děti se aktivně účastní diskuse a přinášejí nové informace. Strážník zapisuje
postřehy dětí i učitelů, konzultuje nové problémy a situace a vyvozuje závěry
pro další činnost MP.

„OCHRANA A ZDRAVÍ SENIORŮ “
Kategorie: Senioři – ohrožená sociální skupina.
Specifika: Ochrana zdraví a majetku, prevence.
Cílová skupina: Senioři
Téma přednášky:







Podvodné jednání – obrana před podvodníky
Prodejní akce – rizika a statistiky
Ochrana zdraví a majetku – sebeobrana, psychologie
Bezpečnostní pravidla chování a jednání
Technické zabezpečení
Zákonná ustanovení

Forma přednášky:
Strážník MP přednáší před skupinou seniorů v domově pro seniory, odpovídá
na dotazy zúčastněných, v případě většího množství dotazů je zaznamenává pro
následnou diskusi. Součástí přednášky je promítána aktuální PP prezentace.
Diskuse:
V diskusi je dán prostor pro dotazy seniorů, snahou je vytvořit prostředí pro
otevřenou komunikaci, strážník reaguje také na dotazy nesouvisející přímo s
obsahem přednášky.
Závěry:
Senioři se aktivně účastní diskuse a přinášejí nové informace. Strážník zapisuje
postřehy seniorů, konzultuje nové problémy a situace a vyvozuje závěry pro
další činnost MP.

Závěr:
V oblasti prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů se MP Turnov
v roce 2013 zaměřila na aktuální témata pro vysoce rizikové společenské
skupiny.
Hlavní rizikovou skupinou byli žáci ZŠ a studenti SŠ, tedy věková skupina dětí a
mládeže od 9 - 20 let věku. Tyto děti již přicházejí do pravidelného kontaktu
s prostředím internetu a jsou ohroženou skupinou po celém světě. Prudce
stoupají případy kriminálních činů, které byly započaty v internetovém
prostředí a jejichž obětmi jsou právě děti. Jedná se zejména o rizika sociálních
sítí, kyberšikanu, kybergrooming, sexting, happy slapping a kyberstalking. Pro
tyto, relativně mladé, kriminální praktiky je třeba školení s příslušným
certifikátem pro přednášejícího strážníka MP Turnov. Přednášky s ukázkami
přímo na internetu zaujaly natolik, že MP Turnov pro rok 2014 počítá s jejich
rozšířením.
Značnou pozornost věnovala MP v oblasti prevence kriminality také
bezpečnosti v dopravě. Řada přednášek a akcí pro děti, zejména na prvním a
druhém stupni ZŠ, ale také pro Mateřské školy, splnila očekávání. Děti se akcí
aktivně účastnily a školské organizace je posoudily jako přínosné. S jejich
opakováním a rozšířením se počítá i na rok 2014.
Pro seniory si řadu akcí připravila Policie České republiky a její oddělení
prevence kriminality. MP se na spolupráci okrajově podílela.

Dne: 4. 2. 2014

Zpracoval: Str. Bc. Vladimír Hladík
Manažer prevence kriminality MP Turnov

DRUHY ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE V ROCE 2013
1.) Město TURNOV,městský úřad
-zajištění ostrahy budov města –pult Centrální ostrahy
-zajištění ostrahy při odvodech peněz (banky,výběry a zpracování z automatů)
-zajištění bezpečnosti úřednic při výplatě sociálních dávek a při návštěvách úřednic v sociálně
slabých rodinách, skupinách
-zajišťování dopravních a bezpečnostních věcí při pořádání kulturních, sportovních a společenských
akcí, pořádaných městem(např. trhy)
-kontroly dodržování vyhlášek a nařízení města
-kontroly stavu dopravního značení, komunikací a s tím souvisejících příslušenství
-spolupráce odbory města životní, finanční, dopravní,sociální,přestupkový
-doručování korespondence
-předváděni osob k přestupkovému nebo správnímu jednání
-spolupráce s Technickými službami města Turnova
-spolupráce při ohrožení,např. povodně,ostraha hlásičů

2).Veřejnost města a občané
-žádosti o pomoc při ztrátě dokumentů,peněženek,mobilů,klíčů,tašek
-žádost o pomoc při odchytů zvířat(psy,kočky,koně,ovce,ptáci,hadi)
-žádost o pomoc při řešení dopr.situací :jedná se většinou o nedovolená stání vozidel,která blokují
výjezd)
-žádost o pomoc při pátrání po osobách dospělích,dětech
-pomoc při otevření bytu,vozidla
-pomoc při řešení sporů mezi sousedy,ale i příbuznými(pomoc při napadení)
-pomoc při dopr.nehodách a při nestandartních situací v dopravě

3.) PolicieČR,celní správa,exekuční úřady,dopravní policie,kriminální
služba,útvary bezpeč.složek státu,hasičský zách.sbor,zdravotní
záchran.služba,finanční úřad
-žádosti jsou většinou o pomoc jako nezúčastněné osoby při výkonu trestního řízení
-žádosti o pomoc při pátrání,zajištění místa trest.činu,převoz zajištěných
-pomoc při dopravních nehodách
-kontroly osob,které mají soudem omezené možnost pohybu
-pomoc při ohledání a prověření nahlášené události
-pomoc o součinnost při preventivních akcí v restauracích
-u hasičů jde především o pomoc při dopravních nehodách,zajištění místa při požárech adt.
-záchranka: zde se jedná hlavně o ochranu personálu pokud dojde k napadení
-převoz osoby na záchytnou stanici,zde strážník vystupuje pouze vůči převážené osobě a na
ochranu osob v sanitce
-Obecně :
městská policie je také využívána v rámci krizových událostí v katastru města, v případě Turnova
se jedná hlavně o povodně.
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Počet přestupků v dané lokalitě

Počet přestupků v dané lokalitě

;

Turnov;;18;18;;;18;9;7;2;;;18;;17;;1;3943;1993;1404;25;425;25;18;53;650;289;197;7;112;21;11;;13;18
Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod
tabulkami.
Název obce/městyse/města:

Turnov

Kraj:
Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem
z toho strážníků

18
18

z toho čekatelů
z toho ostatních zaměstnanců
Věková struktura čekatelů a strážníků

18

21-30

9

31-40

7

41-50

2

51-60
61 a více
Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků
střední bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
počet přestupků
projednaných
v blokovém řízení
zCelkový
toho přestupků
proti bezpečnosti
a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho ostatních
zCelkový
toho přestupků
proti bezpečnosti
a plynulosti
počet podezření
ze spáchání
přestupků oznámených přísl. orgánům
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních

18
17
1
3943
1993
1404
25
425
25
18
53
650
289
197
7
112
21
11
13

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
oznámených přísl. orgánům

18

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích
z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání
z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona
z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích
z toho ostatních

18

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

4

Počet fyzických útoků na strážníky*

4

Počet případů použití služební zbraně strážníkem
z toho oprávněné
z toho neoprávněné

0

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok**

Nepovinné údaje:
Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku:
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii:

Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3a z. o obecní policii:

2 435 600 Kč
7 550 000 Kč

14500
10
Tatobyty,Příšovice,sv
ijany.Přepeře.Malá
skála,Radvánovice,M
írová
P/k.Hnanice,Ktová,Le
stkov

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Počet rozhodnutí o odstranění vozidla
Počet osob převezených do záchytné stanice
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob
Počet nalezených odcizených vozidel
Počet odchycených zvířat
Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii
Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii
Nepřetržitý provoz úřadovny obecní/městské policie Ano = 1/Ne = 0***

12
0
1
3
68
593
272
1

* Zahrnuje všechny útoky, které byly oznámeny jako podezření ze spáchání přestupku nebo trestného
činu.
** Zahrnuje mzdy všech zaměstnanců obce zařazených do obecní policie včetně odvodů na soc. a zdr.
pojištění a veškeré provozní náklady.
*** Pokud úřadovna obecní/městské policie má nepřetržitý provoz, napište do příslušné kolonky 1,
v opačném případě napište nulu.

prostor pro poznámky

ID
´01
´02
´03
´04
´05
sum

Do tabulky vkládejte výhradně čísla (vyjma řádku č. 4, 5, 68 a 77)!
Nechcete-li uvést některý z nepovinných údajů, ponechte kolonku prázdnou!
Turnov;
18;18;;;18;9;7;2;;;18;;17;;1
3943;1993;1404;25;425;25;18;53
650;289;197;7;112;21;11;;13
18;;;;18;;4;4;0;;;2435600;7550000
14500;10;Tatobyty,Příšovice,svijany.Přepeře.Malá skála,Radvánovice,Mírová P/k.Hnanice,Ktová,Lest
Turnov;;18;18;;;18;9;7;2;;;18;;17;;1;3943;1993;1404;25;425;25;18;53;650;289;197;7;112;21;11;;13;18

89;197;7;112;21;11;;13;18;;;;18;;4;4;0;;;2435600;7550000;14500;10;Tatobyty,Příšovice,svijany.Přepeře.Malá skála,Rad

kód
HKK
JHC

kraj
Královéhradecký
Jihočeský

JHM
KVK
LBK
MSK
OLK

Jihomoravský
Karlovarský
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký

PAK
PHA
PLK
STC
UST
VYS
ZLK

Pardubický
Hl. m. Praha
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

