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I.ÚVOD 

Zastupitelstvu města Turnova předkládáme výroční zprávu o činnosti městské policie(dále MP) v roce 2017. 

 

II.ŮVOD 

1.PERZONÁLNÍ OBSAZENÍ 

V roce 2017 měla městská policie Turnov 16 strážníků, ke konci roku se podařilo přijmout 2 strážníky a tím byl 

naplněn požadovaný stav 18 strážníků. Pořádková služba, zajišťující 24 hodinovou službu, je obsazena 12 

strážníky, dopravní hlídka má 2 strážníky, jeden strážník pracuje na vyhodnocování dopravních přestupků včetně 

přestupků porušení předepsané rychlosti  a velitel městské policie. Po absolvování zkoušky na osvědčení 

strážníka , budou noví strážníci zařazení na pozici okrskáře. 

 

2. VLASTNÍ ČINNOST STRÁŽNÍKŮ 

V roce 2017  MP Turnov zajišťovala nepřetržitou činnost 24 hodin, dohlížela nad veřejným pořádkem, bezpečí 

osob a majetku. K  tomu je potřeba přičíst i problematiku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Nárůst řešení dopravních přestupků je prakticky zaznamenán každý rok. 



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 2017 je 

evidováno  896 e-mailů s žádostí o pomoc nebo radu nebo řešení konkrétních situací, které byli zaznamenány 

občany města. Kromě toho také probíhá početná komunikace pomocí telefonu a linky tísňového volání, pro 

informaci počtu volání je uveden graf  pro rok 2017. 

Rok 2017  byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich chování a s tím následná 

problematika se řešila prakticky každý týden, obtěžování občanů  žebráním , znečišťování  prostranství odpadky. 

Tato problematika nemá  legislativní ošetření, takže v mnoha případech nelze provést žádnou represivní činnost. 

Žádosti o ochranný dozor  u zdravotnických  zařízení,  je  stále častější, napadání ošetřujícího personálu, 

obtěžování pacientů v čekárnách, demolice zařízení na ošetřovnách. Velmi úzká spolupráce byla i nadále s RZS. 

Zvyšující se agresivita byla zaznamenána i na odboru sociálních věcí města Turnova, úřadu Práce, Fokusu a 

dalších organizací, které se zabývají sociální problematikou .Napadání úřednic těchto organizací bylo často 

řešeno. Další významnou složkou činnosti městské policie je součinnost s PČR ,řešení společných negativních 

událostí i vzájemného zastupování je na vysoké úrovni ,během roku bylo provedeno několik kontrol heren   a 

restaurací se zaměřením  na konzumaci alkoholu a drog. Závažnou problematikou je zejména veřejný pořádek a 

mezilidské vztahy. Během roku byl zaznamenán nárůst negativních činností, vzrůstající agresivita osob vůči 

sobě, ale i vůči zasahujícím strážníkům ,mnohdy akce skončila i zraněním zasahujícího strážníka. 

 

3.DRUHY ČINNOSTÍ MP DLE ZÁZNAMŮ 

Tato část je zde uvedená a slouží k přehledu činností, které MP prováděla v roce 2017. 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  roce 2017 pokračuje přechod na plnou digitalizaci Městského kamerového dohlížecího systému. Toto 

technické zlepšení přináší vysokou kvalitu obrazu z kamer, větší rozlišovací schopnosti při snížené viditelnosti, 

delší záznam obrazu, který je využíván pro případné dokazování při řešení protiprávních jednání. Záznamy jsou 

dále na základě Koordinační smlouvy poskytovány bezpečnostním složkám při řešení trestních událostí. V roce 

2017 se počtvrté za sebou podařilo úspěšně získat finanční dotaci z prevence kriminality ministerstva vnitra. 

Celkový finanční přínos za poslední tři roky do MDKS byl 1430 000,- kč. Nová kamera byla nainstalována 

v parku u letního kina a svým typem se jedná o mobilní kameru. Dále byly vyměněny 2 kamery  za plně digitální 

a to v ulici Palackého I a Nádražní. 

 

LOKALITY KAMER MKDS 

1.náměstí ČR 

2.náměstí Havlíčkovo 

3.náměstí B. J. Horáčka 

4.ulicePalackého I 

5.ulice Palackého II 

5.ulice Nádražní 

6.uliceJ.Palacha 

7.ulice Skálova 

8.ulice Hluboká 

9.nádraží BUS 

10.lokalita Výšinka 

11.lokalita atletického stadionu 

12.ulice Sobotecká – zimní stadion 

13.ulice Tázlerova 

14.hala TSC 

5.PREVENCE KRIMINALITY,PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 V roce 2017 manažer prevence kriminality úspěšně navázal na rok 2016.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. Podrobněji o této činnosti je psáno v samostatné příloze 

této zprávy. 

6.SLUŽEBNÍ PES, PSOVOD 

Rok 2017 již znamenal plné nasazení psovoda a služebního psa do výkonu činností městské policie. V průběhu 

roku se činnost soustředila hlavně na kontrolní akce v problémových částech města a na posilování pořádkové 

služby v nočních  hodinách a o víkendech. V 36 případech došlo k zásahu služebního psa při řešení porušení 

veřejného pořádku, ve 5 byl použit jako součinnostní pomoc při pátrání po osobách, v 4 případech došlo 



k zadržení pachatele při poškozování majetku a následnému útěku pachatele. Při jednom zásahu proti 

agresivnímu pachateli ,který byl pod vlivem alkoholu a omamných látek, došlo k poranění služebního psa a i 

pohmoždění psovoda. 

Rok 2017 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 MP. Tento rok je náročný i z hlediska pracovních podmínek, kdy policie sídlí na dvou místech a je 

někdy obtížné zkoordinovat činnost hlídek. 

 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

a bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2017. 

 



 

1 
 

                                                                   

 

                              MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV 
 

 

 

 

Výroční zpráva  

PREVENCE KRIMINALITY 

za rok 2017 

 



 

2 
 

Obsah: 

 

 

Úvod ………………………………………………………………………………….………….…str. 3. 
 
Programy a projekty OPK 2017   ………………………………………...……………str. 4. 
  
Projekty sekundární prevence……………………………………….…….……………str. 4. 
 
Projekty primární prevence ……………………………………………….…….………str. 5. 
 
Program primární prevence……………………………………………….……….……str. 6. 

 
Nabídka přednášek a akcí v roce 2017……………………………..…………..…str. 7. 
 
Anotace přednášek …………………………………………………………………………str. 8. 
 
Tabulka akcí sekundární prevence ………………………………………………….str.  9. 
 
Tabulka akcí primární prevence ……………………………………….……… ……str. 10. 
 
Harmonogram 2017 ……………………………………………………………..….……str. 11. 
 
Závěr ……………………………………………………………………………..….…..………str. 13. 
 
Přílohy …………………………………………………………………………….….…..….…str. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Úvod: 

Už více než deset let je oblast prevence kriminality v Turnově založena na strategii 

vycházející z celonárodního formátu. Koncepce prevence kriminality města Turnova je 

dokumentem schváleným MVČR, krajským odborem prevence kriminality a samozřejmě 

zastupitelstvem města Turnova. Na tvorbě tohoto dokumentu se podílejí všechny státní i 

neziskové organizace působící v oblasti prevence kriminality v Turnově a to především 

podáním relevantních informací a interních statistik. Na základě vzniklé bezpečnostní analýzy 

lze tedy každý rok poměrně efektivně určit souhrn priorit v oblasti prevence kriminality a 

zabývat se problémy, které jsou aktuální. Tím je naplněn základní princip, který asi nejlépe 

vystihuje slogan MVČR „Prevence se musí vyplatit!“. Jsem rád, že jako manažer prevence 

kriminality města Turnova mohu zodpovědně prohlásit, že prevence kriminality v Turnově je 

na vysoké úrovni v porovnání s jinými městy podobné velikosti a není neobvyklé, že nás jiné 

obce žádají o pomoc při sestavování vlastní strategie. Rovněž reakce odboru prevence 

kriminality Libereckého kraje a odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení MVČR na 

naše programy a projekty jsou velmi příznivé.  
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Programy a projekty PK 2017: 

Sekundární prevence: 

Program prevence kriminality města Turnova 2017 

Podle zásad pro schvalování projektů z dotačních programů MVČR, je vždy na začátku roku 

provedeno vyhodnocení programu nebo plánu prevence kriminality na jednoleté období. 

Vyhodnocením programu a stanovením priorit pro další období se zabývá pracovní skupina 

prevence kriminality města, která při vyhodnocování vychází z Koncepce PK města Turnova.  

 Projekt: MKDS (IV. etapa) 

Městský kamerový dohlížecí systém je již řadu let spolufinancován ze zdrojů MVČR, projektů 

prevence kriminality, v souladu s celorepublikovou strategií.   

Projekt  - Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) města Turnova, je v každé své 

etapě, vyhodnocován porovnáváním bezpečnostních analýz a zjišťováním reakce veřejnosti a 

schvalován zastupitelstvem města. Kromě způsobu vyhodnocení, podle strategie prevence 

kriminality, je prováděno také šetření mezi občany Turnova. Toto šetření se zaměřuje na 

zjištění informovanosti občanů o kamerovém systému a souhlasu či nesouhlasu občanů 

s jeho rozšiřováním. (viz. také:  Koncepce prevence kriminality města Turnova) 

Projekt: Bezpečná škola 

Bezpečnostní audit školských zařízení byl jako samostatný projekt předložen začátkem roku 

2016 pod názvem „Bezpečná škola“. Předpokládá spolupráci Městské policie, Policie ČR, škol, 

které o projekt projeví zájem, odborníků v oblasti technického zabezpečení a města Turnova. 

V první fázi mělo dojít k vypracování bezpečnostního dokumentu, v každé ze zúčastněných 

škol, a zjištění, v jakém stavu je zabezpečení budov, přístup a volný pohyb osob, únikové 

plány a další bezpečnostní rizika. Vzhledem k připravované normě (ČSN), byla první fáze 

časově posunuta na jarní období roku 2017. Projekt byl však zatím pozastaven z důvodu 

nejasné legislativy. 

Projekt: Mapy kriminality 

Projekt „Mapy budoucnosti“ je již několik let úspěšně rozšiřován do měst a obcí v ČR pod 

záštitou MVČR. http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy-budoucnosti/ 

Cílem projektu je zmapování oblastí s výskytem kriminality v obci, její rozčlenění a následné 

používání pro práci MP a PČR. Zavedení společného mapového rozhraní pro MP a PČR  (pod 

názvem „Mapy kriminality“) v Turnově zatím nebylo realizováno z technických důvodů, ale 

na alternativách se stále pracuje. Do budoucna se počítá také s propojením mapového 

rozhraní MP a PČR s mapami města (GIS).  

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy-budoucnosti/
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Projekt – Forenzní značení jízdních kol 

Jednou z moderních metod ochrany jízdních kol, invalidních vozíků a dalších podobných 

prostředků před krádeží je tzv. forenzní značení, nebo také značení pomocí syntetické DNA. 

Více: http://www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizdnich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-

dobrou-prevenci-odcizeni.aspx Do projektu MVČR, který poskytuje 90% finanční dotaci, a byl 

vyhlášen na podzim roku 2016, se chce rovněž zapojit městská policie v Turnově v roce 2017 

a 2018. Podmínkou je propojení se systémem evidence a spoluprací s OOPČR v Turnově.  

Primární prevence: 

Projekt KPBI 

Projekt – Kraje pro bezpečný internet vznikl, aby přispíval k lepší orientaci mládeže i 

dospělých v nebezpečích na internetu. Zahrnuje e-lerningové lekce pro děti, studenty, 

sociální pracovníky, učitele i organizace. Liberecký kraj se do projektu zapojil koncem června 

2016. Městská policie Turnov je v projektu registrovaná od září roku 2016. Více: 

http://www.kpbi.cz/ 

Projekt - Bezpečně po setmění 

Během zimního období probíhá projekt Městské policie s názvem „Bezpečně po setmění“, 

který vznikl jako reakce na ustanovení silničního zákona o pohybu chodců na pozemních 

komunikacích, resp. povinnost nošení reflexních prvků za snížené viditelnosti. Městská 

policie připravila mnoho zajímavých odměn pro děti, které jsou za šera a v noci dobře vidět, 

protože nosí reflexní materiály nebo doplňky na oblečení. Hlídka městské policie tyto děti 

vyhledává a chválí a odměňuje, zatímco děti, které nošení reflexních prvků zanedbávají, 

upozorňuje na povinnost jejich používání. Všechny děti dostávají reflexní pásky od sponzora, 

firmy Autosklo Turnov.  Na projekt navazují také přednášky a akce Městské policie. 

Projekt - Na kole jen s přilbou 

 Celorepublikový projekt „Na kole jen s přilbou“ je v Turnově známý už sedmou sezónu. Děti 

a mladiství do 18 let věku jsou v přednáškách primární prevence opakovaně informováni o 

povinnosti nosit schválenou přilbu na jízdním kole i o dalších povinnostech řidiče v provozu 

na pozemních komunikacích, zejména povinné výbavě jízdního kola apod. Hlídky Městské i 

Státní policie provádějí kontroly na silnicích a na stezkách pro cyklisty. Hlídka MP má 

k dispozici odměny pro vzorné cyklisty. 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizdnich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-dobrou-prevenci-odcizeni.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizdnich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-dobrou-prevenci-odcizeni.aspx
http://www.kpbi.cz/
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Městská Policie v Turnově 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.  

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 organizace a vytvořit samostatný, 
specifický projekt na základě potřeb a možností zadavatele.  

Pro přihlášení do projektu použijte následující kontakty:  

manažer prevence kriminality 

Str. Bc. Vladimír Hladík  

Email: x.turn@centrum.cz     tel.: 728 607 902 

 

mailto:x.turn@centrum.cz
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                      Nabídka přednášek a akcí v roce 2017 

Oblast 
zájmu 

Název Kód Popis Anotace 
Cílová 

skupina 

DOPRAVA 

Bezpečnost 
v dopravě 1. 

BDP 1 
Povídání a aktivní 

program pro 
nejmenší 

Hry, soutěže a 
závody pod vedením 

strážníků MP  

Mateřské 
školy 

Bezpečnost 
v dopravě 2. 

BDP 2 

 
Povídání o dopravě 
s aktivní účastí dětí 

 

Přednáška a soutěž o 
ceny 

Žáci  
ZŠ 1. - 3. 

tříd 

Bezpečnost 
v dopravě 3. 

BDP 3 
Beseda na téma 

bezpečnosti v 
dopravě 

Aktuální dopravní 
situace a soutěž o 

ceny 

Žáci 
ZŠ 4. - 6. 

tříd 

 
Cyklostezka 

v praxi* 
 

CSP 
Akce na cyklostezce 

v Dolánkách 

Závody, soutěže a 
praxe pod policejním 

dohledem 

Žáci 
MŠ, ZŠ* 

 
KRIMINALITA 

 
 

 
Společensky 
nebezpečné 

jevy 1. 
 

SPNJ 1 
Povídání o 
kriminalitě 

Beseda a soutěž o 
ceny 

Žáci 
ZŠ 1. – 6. 

tříd 

Společensky 
nebezpečné 

jevy 2. 
SPNJ 2 

Přednáška na 
aktuální téma  

Beseda se 
zaměřením na školní 

problematiku: 
šikany, krádeží 

vandalství apod. 

Žáci 
ZŠ 6. – 9. 

tříd 

 
Společensky 
nebezpečné 

jevy 3. 
 

SPNJ 3 
Přednáška o 
kriminalitě s 
prezentací 

Zaměření na aktuální 
změny v zákonech 

Studenti 
SŠ 

 
Zaostřeno 
na drogy 1. 

 

ZND1 
Základní přednáška o 

drogách 

Obecné informace o 
užívání drog a 

závislosti 

Žáci  
ZŠ 6. - 9.  

tříd 

 
Zaostřeno 
na drogy 2. 

 

ZND2 
Rozšířená přednáška 

o drogách 

Prevence, 
identifikace 

uživatelů, právní 
normy 

Studenti 
SŠ 

 
Internetová 
kriminalita 

 
 

RIK 
Rizika internetové 

komunikace 

Rizika soc.sítí, 
kyberšikana, 

kybergrooming ad. 
ZŠ,SŠ 
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Anotace přednášek: 

                                BDP:„PREVENCE BEZPEČNOSTI V SINIČNÍM PROVOZU“                                                          

Téma přednášky: 

Změny v silničním provozu v katastru obce, prezentace s konkrétními lokalitami, změny 
dopravního značení, rozšířená diskuse o bezpečnosti v provozu podle věkových kategorií, 
bezpečnostní prvky při pohybu po silnici, pohyb na jízdním kole a dalších prostředcích, 
změny v zákonech, atd.  

                                SPNJ „ PREVENCE SPOLEČENSKY NEBEZPEČNÝCH JEVŮ “                                                                                     

Téma přednášky: 

Problematika drobných krádeží, vandalství, sprejerství, problematika požívání alkoholu, 
kouření a OPL, problematika šikany a kyberšikany, kyberkriminalita obecně, rizika porušování 
zákonů, Zákonná ustanovení 

 
RIK „RIZIKA INTERNETOVÉ KOMUNIKACE“  

Téma přednášky: 

Kyberšikana , Kybergrooming,  Sexting , Happy slapping, Kyberstalking, Rizika sociálních sítí 

  
ZND „ZAOSTŘENO NA DROGY“  

Téma přednášky:  

Rozdělení omamných a psychotropních látek, pojmy: závislost, abstinenční příznaky, 
zdravotní a jiné důsledky, zákonná ustanovení, příklady z praxe, prevence a ochrana 

                                                       „OCHRANA A ZDRAVÍ SENIORŮ “ 

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 
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MP Turnov  2017   
Prevence kriminality                                    Sekundární prevence  
Leden 
Vyhodnocení - Programu PK 
2016 
Vypracování – Programu PK 
2017 
Vyhodnocení  - Projektu 
MKDS 3. etapa 
 
 
 

Únor 
Vypracování - Projektu MKDS 
IV. etapa 
Celorepublikové setkání 
manažerů PK 

Březen 
Příprava - Projektu 
Bezpečná škola 
Příprava - Projektu Mapy 
kriminality 
 

Duben 
Zahájení realizace - Projektu 
MKDS IV. etapa 
Příprava  - Projektu Forenzní 
značení kol 
 
 

Květen 
Výběrové řízení – Projekt 
MKDS IV. etapa 

Červen 
Pracovní skupina – Osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením (OSV) 

Červenec 
Realizace opatření - fotopasti 
 
 
 

Srpen 
Realizace opatření - fotopasti 

Září 
Realizace – Projekt MKDS 
IV. etapa  
Seminář – Technologie pro 
bezpečná města 
Zapojení do Projektu KPBI 

Říjen 
Konference – Subjektu 
projektu Bezpečné město a 
jejich součinnost  
Seminář – Prevence rizik 
v problematice předváděcích 
akcí 
 
 

Listopad 
Pracovní skupina – Komunitní 
plánování 

Prosinec 
Příprava vyhodnocení 
projektu MKDS IV. etapa 
Dotazník 

 
 
 
Pozn: Tabulka obsahuje pouze realizované aktivity v oblasti sekundární prevence Městské 
policie Turnov podle metodiky MVČR. Činnost MP v oblasti sekundární prevence je mnohem 
širší a je také popsána v  těchto dokumentech: Zpráva o činnosti Městské policie Turnov 
v roce 2017, Koncepce prevence kriminality města Turnova v období 2017 – 2020, Program 
prevence kriminality města Turnova 2017  
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Pozn: Vzhledem k rozsahu přednáškové činnosti je evidence přednášek, jejich zaměření a  

způsob realizace spravován individuálně preventisty a řediteli škol.  

 

 

MP Turnov: Prevence kriminality  -  Primární prevence                                                                
2016 
 

Leden 
Probíhá projekt – Bezpečně 
po setmění 
Přednášky ZŠ Jenišovice 
Setkání pracovní skupiny PK 
 
 

Únor 
Probíhá projekt  - Bezpečně 
po setmění 
Přednášky ZŠ 28. Října a OHS 
Zborovská 
Konference Pha 

Březen 
Přednášky ZŠ 28. října 
Noc a Andersenem 
 

Duben 
Přednáška ZŠ Waldorf SM 
Semináře Pha 
 

Květen 
Letní kino - Ukázky práce MP 
a psovoda 
Přednášky ISŠ, ZŠ Žižkova, SZS, 

Červen 
Projekt  -Na kole jen 
s přilbou 
OČMS – Den IZS – SZS 
Ukázky – Mašov 
Přednášky ZŠ Žižkova  
Ukázky – Hrubá skála, letní 
kino Turnov 
Divadlo – Nebuď blbá 
 

Červenec 
Projekt  -Na kole jen s přilbou 
 

Stěhování MP 

Srpen 
Projekt  -Na kole jen s přilbou 
 
 
Stěhování MP 

Září 
Projekt  -Na kole jen 
s přilbou 
Evropský týden mobility 
Divadlo – Nebuď blbá 
 

Říjen 
Přednášky - ZŠ Žižkova,  
Pracovní skupina PK 
 

Listopad 
Přednášky - ZŠ Žižkova, ZŠ 
Alešova,   
Seminář Pha 

DD Výšinka, Žižkova 

Prosinec 
Přednášky – ZŠ Malá skála 
KÚ Konference - projekty 



 

11 
 

Harmonogram akcí primární a sekundární prevence MP Turnov 2017 

 
Měsíc 
 

 
den 

 
Typ akce 

 
Cílová skupina 

Leden 10. Pracovní skupina PK veřejnost 

27. ZŠ Jenišovice - přednášky 1,2,3,4,5,8,9 TŘ 

 
 
 
 
 
Únor 

1. ZŠ 28.října 3B,4A,5A 

6. ZŠ 28.října 3A,3C 

7. Konference Pha veřejnost 

8. ZŠ 28.října 2B, 1B 

9. ZŠ 28.října 5B,1A 

10. ZŠ 28.října 5C,1A 

14. SUPŠ internát studenti 

15. ZŠ 28.října 4B,2A 

16. ZŠ 28.října 8třídy, 6třídy 

17. ZŠ 28.října 4B,2A 

28. OHS Zborovská 3třídy 

 
Březen 

9. ZŠ 28.října 9třídy 

30. ZŠ 28.října 7třídy 

31. Noc s Andersenem děti, veřejnost 

 
Duben 

5. Seminář Pha veřejnost 

25. ZŠ Waldorf  SM 7třídy 

27. Seminář Pha  

 
 
 
Květen 

10. ISŠ Alešova studenti 

11. ZŠ Waldorf SM 6třídy 

16. ZŠ Žižkova 9A 

22. Ukázky MP – kino TU školy 

23. SZS 28.října studenti 

24. Ukázky MP – kino TU školy 

30. ZŠ Žižkova 9třídy 

 
 
 
 
Červen 

7. Konference LBc veřejnost 

9. ZŠ Mašov - ukázky škola 

12. Osoby ohrožené soc. vyloučením OSV 

15. Waldorf lyceum  učitelé 

20. Divadlo – Nebuď blbá školy 

21. ZŠ Hrubá skála - ukázky škola 

22. Ukázky MP – kino TU školy 

27. SZS 28.října den IZS škola 

28. OHS Zborovská 2třídy, 3třídy 

 
 
 
 
 
Červenec 

3. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

4. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

7. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

13. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

14. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

15. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

17. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

19. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

20. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

21. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 
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Srpen 

1. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

2. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

6. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

8. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

10. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

11. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

18. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

 
 
 
Září 

7. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

8. Na kole jen s přilbou  - cyklostezka veřejnost 

16. Hrubá skála – týden mobility veřejnost 

19. Divadlo – Nebuď blbá školy 

20. Divadlo – Nebuď blbá školy 

21. Divadlo – Nebuď blbá školy 

 
Říjen 

8. Knihovna – Nebuď blbá  veřejnost 

11. ZŠ Zborovská studenti 

23. Pracovní skupina PK veřejnost 

 
 
 
Listopad 

7. ISŠ Alešova studenti 

10. ZŠ Žižkova 9A 

13. ZŠ Žižkova 5A 

22. DD Výšinka senioři 

27. Seminář Pha veřejnost 

29. DD Žižkova senioři 

 
Prosinec 

12. KÚ konference veřejnost 

13. ZŠ Malá skála 5třídy 

14. ZŠ Malá skála 6třídy 

18. ZŠ Skálova 6třídy 

 

 

Souhrn: v roce 2017 bylo uskutečněno 73 přednášek ve školách, 34 akcí pro děti a veřejnost, a 8 

seminářů a setkání pracovních skupin.  
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    Závěr: 

Rok 2017 byl v oblasti prevence kriminality velice náročný. Měsíc leden byl zásadní pro 

vyhodnocení projektů z roku 2016 a přípravu nových projektů z dotačních programů 

prevence kriminality MVČR a pro vytvoření a schválení navazujícího strategického 

dokumentu „ Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017 -2020“. 

V souladu se strategií byl například podán projekt mobilní kamery pro výkon prevence 

městské a státní policie. V únoru a březnu se výrazně zvýšil zájem škol o přednáškovou 

činnost v rámci primární prevence a v dubnu přišel studentský parlament s požadavkem na 

oslovení studentů v oblasti kyberkriminality (divadelní představení „Nebuď blbá“). Květen a 

červen byl doslova přeplněný akcemi (ukázky činnosti), realizacemi (výběrová řízení), 

klasickými přednáškami i pořádáním divadelních představení. Prázdniny se poté nesly 

v duchu kompletního stěhování městské policie do provizorních prostor, tak aby byla 

stávající budova včas připravena na předání firmě provádějící její rekonstrukci. S příchodem 

nového školního roku začal opět kolotoč akcí v primární prevenci (přednášky, ukázky, 

divadelní představení). Na školách byly zaznamenány případy šikany a kyberšikany, sextingu 

a dalších negativních jevů. Také senioři z DD Výšinka a DD Žižkova si vyžádali informativní 

schůzky pro řešení problémů v domovech pro seniory. S končícím rokem byla také zahájena 

primární preventivní činnost v obci Malá skála na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

Podrobný harmonogram činností je součástí této zprávy.  

Pro rok 2018 je již dnes zřejmých několik významných událostí, které budou následovat. 

Oslavy stého výročí založení republiky, podzimní volby, stěhování městského úřadu do 

nových prostor, ale také zavedení evropské směrnice GDPR nebo sestavení dokumentu nové 

protidrogové strategie kraje i státu. Věřím, že jsme v Turnově společně připraveni těmto 

výzvám čelit.  
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Přílohy: 

Bezpečně po setmění………………………………………………………………..………str. 15. 
 
Projekt – Bezpečná škola………………………………………..…………………..……str. 16. 
  
Na kole jen s přilbou ………………………………………………………………………..str. 17. 
 
Projekt – Mapy budoucnosti    ……………………………………….…………………str. 18. 

 
Forenzní značení ………………..…………………………………………………….……..str. 19. 
 
Projekt KPBI………………………..……………………………………………………….…..str. 20. 
 
Nebuď blbá – kampaň……………………………………………………………………….str. 21. 
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                                         BEZPEČNĚ  

   ---PO SETMĚNÍ-----

---           N           í          

Í                                          

                                                                                                                                                                  

Pravidla akce:  

Děti, které, ve večerních hodinách, zastaví hlídka Městské policie a 

budou vhodně označené reflexními prvky (oblečení, doplňky)  

                       dostanou dárek                             !                               

 

Děti, které, ve večerních hodinách, zastaví hlídka Městské policie a 

nebudou vhodně označené reflexními prvky (oblečení, doplňky)  

                  dostanou reflexní doplňky                      !                             

         *Každé z dětí bude zaevidované a akce se smí zúčastnit pouze jednou.  

Partneři akce : 
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    „BEZPEČNOSTNÍ AUDIT PRO ŠKOLY“ 

Anotace: 

Vzhledem k poznatkům, které byly získány v průběhu návštěv jednotlivých škol, týkajících se 

zabezpečení školních budov, bezpečného pohybu povolaných osob, přístupu osob nepovolaných, 

bezpečného trávení volného času dětí a dalších potencionálně rizikových faktorů, byl spuštěn projekt 

„Bezpečnostní audit pro školy“.  Projekt je určen mateřským, základním a středním školám v Turnově. 

Cíl pro první fázi projektu: 

Cílem první fáze projektu je vytvořit základní bezpečnostní dokumentaci každé ze zúčastněných škol, 

která bude obsahovat nejen komplexní souhrn všech potencionálních rizik, ale především návrhy a 

možná řešení na jejich odstranění. 

Fáze projektu: 

V první fázi projektu byly vybrány dvě základní školy, kde je vedeno jednání s vedením školy. 

Předpokládaný postup: 

 

- výběr časových, plošných a situačních kritérií pro audit 

- sestavení týmu bezpečnostních odborníků 

- stanovení harmonogramu auditu 

- vymezení oblastí a rozsahu auditu 

- volba způsobu zpracování dat a poznatků 

- kontrolní mechanismy 

- srovnávací studie 

- finální podoba dokumentu 

- využití dokumentu 

- rozšíření projektu na další subjekty 
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Projekt  MVČR : „Mapy budoucnosti“    

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy-budoucnosti/ 

Je možné dopadnout pachatele dříve, než trestný čin nebo přestupek spáchá? Nebo pomocí cílených 

preventivních opatření ochránit oběti, které by jinak byly napadeny? Na to má odpovědět projekt 

„Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti 

prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“ (dále jen „Mapy budoucnosti“), který 

od září 2014 zpracovává Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, ve spolupráci s ostravskou 

výzkumnou organizací ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Projekt je podporovaný z 

Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

Cílem projektu Mapy budoucnosti je na základě provedené mezinárodní srovnávací studie týkající se 

postupů a nástrojů v oblasti mapování, analýz a zejména predikce kriminality vytvořit doporučení pro 

Českou republiku, jak tyto moderní a funkční postupy a nástroje co nejlépe implementovat do 

prostředí bezpečnostních složek ČR (zejména Policie ČR, případně obecních policií). 

 

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy-budoucnosti/
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Forenzní značení -  

nejlepší prevence k ochraně Vašeho majetku 

 

  

?   Jak nejlépe ochránit svůj majetek?  

>   Snižte svou šanci stát se oběťmi vloupání až o 85%. 

Představujeme Vám unikátní systém ochrany majetku za pomocí aplikace syntetické 
DNA  
s unikátním kódem. Stejně jako lidská DNA je i ta syntetická naprosto jedinečná.  

                                

 

                                                                               

 

 Bezpečnostní technologie je podporována Odborem prevence kriminality 
Ministerstva vnitra a Asociací forenzního identifikačního značení. 

 Je uznávaná Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha. 
 Je aktivně využívána Policií ČR, Městskou a Obecní policií. 

 



 

20 
 

  

  

 

 

 

 

V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou 
veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů 
a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS.   

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím 
zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. 

V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a 
veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů 
vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory.  

 

 

http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=5
http://www.kpbi.cz/
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=17
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=6
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=4
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=6
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=4
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=5
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=17
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DRUHY ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE V ROCE 2017 

1.Město TURNOV, městský úřad, městské odbory 

-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 sociálních 

.skupinách 

- zajišťování dopravních a bezpečnostních věcí při pořádání kulturních, sportovních , společenských a 

politických akcí, akcí, pořádaných městem (např. trhy) a jeho organizacemi 

-kontroly dodržování vyhlášek města a nařízení Rady města 

-kontroly stavu dopravního značení, komunikací a s tím souvisejících příslušenství 

-spolupráce odbory města životní, finanční, dopravní, sociální, 

- odstraňování vraků motorových vozidel 

- odbor Přestupkový : -zajišťování šetření, doručování korespondence, ostraha osob při jednání na 

přestupkové komisi, předvádění osob k jednání, prověřování dalších skutečností potřebných do 

správního řízení a zajišťování dalšího důkazního materiálu 

-doručování korespondence 1.odbory města 

                                                    2.přestupkové řízení 

                                                    3. exekuční řízení 

                                                    4. soudy 

-spolupráce s Technickými službami města Turnova 

-spolupráce při ohrožení v rámci činnosti složek Integrovaného záchranného systému 

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) 

-odstraňování mrtvých zvířat na katastru obce v součinnosti s Veterinární správou a Mysliveckým 

svazem 

-součinnost s Krajskou hygienickou správou a jejími pobočkami 

-žádost o pomoc při řešení dopravních  situací : jedná se většinou o nedovolená stání vozidel, která 

blokují výjezd), v této situaci je využíváno v krajních případech odtažení  vozidla 

-žádost o pomoc při pátrání po osobách dospělých, dětech 



-pomoc při otevření bytu, vozidla 

-pomoc při řešení sporů mezi sousedy, ale i příbuznými(pomoc při napadení) 

-pomoc při dopravních nehodách a při nestandartních situací v dopravě 

3.PolicieČR,celní správa, exekuční úřady, dopravní policie, kriminální služba, útvary bezpečnostních 

složek státu, hasičský záchranný sbor, zdravotní záchranná služba, finanční úřad, úřady Práce 

-žádosti jsou většinou o pomoc jako nezúčastněné osoby při výkonu trestního řízení a šetření 

-žádosti o pomoc při pátrání, zajištění místa trestního činu, převoz zajištěných osob 

-pomoc  při dopravních nehodách 

-kontroly osob, které mají soudem omezené možnost pohybu v katastru města 

-pomoc při ohledání a prověření nahlášené události (situace, které jsou hlášeny na tísňové linky) 

-pomoc o součinnost při preventivních akcí v restauracích, hernách 

-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 a ochranu personálu 

při převozu osob 

-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 našem 

případě se jedná hlavně o povodně, požáry, hromadné dopravní havárie 

- 
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Výroční zpráva 

o bezpečnostní situaci na území města Turnov za rok 2017 
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1. Úvod 

 

Vážení zastupitelé,  

  bezpečnostní situace na svěřeném území našeho organizačního článku Policie ČR je i v 

roce 2017 ve velmi uspokojivém stavu a nevykazuje žádné významné odchylky od trendu 

posledních let. Ačkoliv je situace pozitivní, je třeba být i nadále ve stavu naprosté ostražitosti a 

neustále vynakládat dostatečné úsilí k tomu, aby se stav bezpečnosti na takové úrovni udržel. 

 Stále se zvyšující životní úroveň v našem regionu pozitivně ovlivňuje celkovou atmosféru 

ve společnosti ve smyslu tlumení motivace páchat ta tzv. obyčejná majetková protiprávní 

jednání, která byla historicky zakořeněna ve společnosti, jako jsou např. prosté krádeže, krádeže 

vloupáním apod. Do popředí se bohužel dostávají protiprávní jednání na úseku občanského 

soužití a díky rozvoje inteligentních technologií i kriminalita páchaná prostřednictvím internetu, 

sociálních sítí a dalších prostředků, a to jak s cílem obohatit se, útočit na majetek, tak i s cílem 

útočit na mezilidské vztahy a narušovat tak občanské soužití. 

Lze jen potrhnout skutečnost, že ačkoliv se nemění výrazně celkový počet protiprávních 

jednání, začíná se měnit skladba jejich druhů. Je to např. významně snížená kriminalita na 

vozidlech a stále více se začíná rozšiřovat např. IT nebo mravnostní kriminalita. 
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2. Personální obsazení OOP Turnov 

 

Plánovaný početní stav 28 příslušníků na OOP Turnov je stále neměnný. Je stanoven 

rozhodnutím řídících složek policie systemizace služebních míst Policie ČR v přímé souvislosti 

se stavem bezpečnostní situace ve svěřeném teritoriu. Jedno místo není obsazeno, v současné 

době má tedy naše obvodní oddělení celkem k dispozici pro výkon služby 27 policistů včetně 

vedoucího a jeho zástupce. Jedná se o početní stav policistů na OOP Turnov bezpodmínečně 

nutný pro zajištění základních úkolů a povinností a pokrytí nepřetržitého režimu výkonu služby, 

nikoliv optimální stav, který by umožnil více působit v prevenci a více se angažovat v hlídkové 

službě. Na doplnění počtu do plánovaného stavu pracujeme, ale není to lehká záležitost. Proces 

přijímání nových příslušníků do služebního poměru zatím není natolik úspěšný, aby byly početní 

stavy na základních útvarech dostatečné. Bohužel není ve společnosti o naši profesi takový 

zájem. V současném stavu zatíženosti pro nás má nesmírný význam každý jednotlivec a rádi u 

nás přivítáme každého zájemce o službu. 

 Vedoucím oddělení je komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský, zástupcem pro trestní 

řízení komisař npor. Ing. Miroslav Kostřík. Policisté oddělení jsou rozčleněni do skupin 

dokumentace a šetření trestního řízení, přestupkového řízení, obchůzkové a hlídkové činnosti. 

  

3. Celková bezpečnostní problematika 

 

Náš základní organizační článek PČR, Služby pořádkové policie, plní především úkoly na 

úseku přestupkového řízení, když šetří a odhaluje přestupky proti majetku, proti občanskému 

soužití, proti veřejnému pořádku, na úseku bezpečnosti silničního provozu. Provádí příkazní 

řízení, vykonává obchůzkovou a hlídkovou činnost a prevenci, která je nejúčinnější formu 

obrany proti kriminalitě. 

Nejsledovanější je ale činnost na úseku trestního řízení, protože se věnuje potírání toho 

nejzávažnějšího protiprávního jednání, odhalovaní a objasňování trestných činů. 

 

4. Trestní řízení: (graf č. 1, tabulka č. 1 a 2) 

 

V roce 2017 je na našem svěřeném území evidováno celkem 420 trestních událostí, což je 

o 8 méně než v roce 2016. Bylo objasněno 258 případů, což znamená 61,43 %. V rámci okresu 

Semily jsme jediní, kde nedošlo oproti předchozímu roku k významnému poklesu kriminality. 

Jiné části okresu zaznamenaly významný pokles.  

Podíl trestné činnosti páchané u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je 45,40%. 

Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich na území města Turnov odehrálo 

354, což činí 84%. Zbylé množství tedy připadne na zbytek svěřeného území. 

Celkový nápad trestné činnosti v Libereckém kraji za rok 2017 je 8 672 případů. Po 

okresech je to: LB – 3 952; CL – 2 315; JN – 1 482; SM – 923; celková objasněnost kraje byla 

53,82%, okres Semily vykazuje objasněnost 60,35%. 

 

4.1. Majetková trestná činnost 

 

Majetková trestná činnost u nás dominuje, její podíl se po loňském poklesu vrátil na 

původní hladinu kolem 50%, konkrétně 49,28% (207). Rozhodující podíl na celkovém objemu 

majetkové trestné činnosti mají tzv. prosté krádeže, celkem 105 případů. Jedná se např. o 

krádeže jízdních kol na ulici, dále krádeže zboží v prodejnách, krádeže odložených osobních věcí 

v provozovnách, kancelářích firem a podniků. Opět se navýšil podíl kapesních krádeží a jiných 
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krádeží věcí při sobě. Téměř vymizely krádeže železa, dalších vykupovaných surovin, zejména 

barevných kovů. Objasněnost těchto trestných činů je nejvyšší v historii - 60,00%. 

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, skladů atd. Takových událostí bylo celkem 67. Je to výrazně méně než v roce 

2016! Z toho na území Turnova 75%. 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 49,25%, což je zhruba na stejné úrovni, jako loni. 

Potěšující je stále nízká kriminalita páchaná na vozidlech. V roce 2017 jich bylo odcizeno 

pouze 8. Vloupání do vozidel jenom 7! Jsem přesvědčen, že své dělá především prevence, dále 

zlepšující se možnosti zabezpečení vozidel a jejich technických vlastností a určitě i větší 

opatrnost veřejnosti ke svým věcem, dříve ponechávaným ve vozidlech. 

 

4.2. Násilná trestná činnost 

 

Násilná trestná činnost je i nadále v našem městě malá v poměru k celkovému počtu 

trestních událostí a v porovnání s okolními většími městy, nicméně oproti předchozímu roku 

narostla. Za rok 2017 se jedná o 43 událostí s objasněností 74,42%. V roce 2016 to bylo 30. 

Jsou to úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, domácí násilí, týrání, 

vydírání, znásilnění nebo loupeže. OOP Turnov realizovalo za rok 2017 celkem 3 vykázání 

násilné osoby z domácnosti v rámci řešení domácího násilí. V roce 2016 to bylo 5 vykázání, v r. 

2015 – 1, r. 2014 – 2, r. 2013 – 5, r. 2012 - 12, r. 2011 - 6, r. 2010 - 7, r. 2009 - 11.  

 

4.3. Ostatní trestná činnost 

 

Do této kategorie 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 38 takových událostí s objasněností 42,11%. Je na místě podotknout, že se 

jedná o výrazné snížení oproti roku 2016. 

Další významnou trestnou činností jsou útoky proti veřejnému zájmu: výtržnictví, 

sprejerství, podávání alkoholu mladistvým, toxikomanie, maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Takových bylo vloni celkem 58 s objasněností 77,59%. Zde se jedná naopak o nárůst. 

 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 68 takových tr. činů 

s objasněností  82,35%. 

Samostatnou kapitolou je IT kriminalita, a to jak na přestupkové, tak i na trestní 

úrovni. Její podíl na celkové kriminalitě nadále stoupá. Jedná se především o podvody na 

inzertních portálech, podvody při M-platbách, prolomení přihlašovacích údajů k heslem 

chráněným aplikacím internetového bankovnictví, k e-mailovým účtům, k účtům na sociálních 

sítích. Následně dochází k jejich zneužití pro páchání podvodů, atakům přes internetovou síť, 

vyhrožování, nebo vydírání. Společným jmenovatelem všech těchto událostí je neopatrnost a 

naivita poškozených, kteří si dostatečně nechrání svoje přístupová hesla a další prvky soukromí 

na internetu, nebo naivně otevírají podvodné zprávy s útočnými přílohami, které infikují jejich 

počítače. Šetření takových událostí bohužel negativně ovlivňuje výkon služby policistů 

základního článku policie v terénu, jelikož dokumentování takové kriminality je časově a 

administrativně náročné a ubírá čas policistům, který pak chybí pro činnost mimo služebnu. 
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5. Přestupkové řízení  

 

5.1 Přestupky celkem (graf č. 2 a 3, tabulka č. 3 a 4) 

 

OOP Turnov dokumentovalo za rok 2017 celkem 1221 přestupků. Z toho množství jich 

bylo 302 majetkového charakteru (krádeže, poškození, podvody, zpronevěry, zatajení věci 

apod.). Dále 247 přestupků na úseku občanského soužití a veřejného pořádku (ublížení na zdraví, 

urážky na cti, schválnosti, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, neuposlechnutí výzvy úřední 

osoby apod.). Dále jsme dokumentovali 514 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu (BESIP). Do kategorie ostatních přestupků (celkem 158) pak patří např. přestupky na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky na ochranu zvířat, 

životního prostření, požární ochrany. Bylo realizováno cekem 39 pachatelů tzv. parkové toxi 

kriminality, kteří drželi při sobě malé množství OPL. 

Z celkového počtu dokumentovaných přestupků jich bylo jen 249 vyřešeno v příkazním 

řízení (udělením blokové pokuty). Zbývajících 972 přestupků bylo prošetřováno. Z těchto jich 

bylo 686 oznámeno správnímu orgánu s konkrétní podezřelou osobou pachatele. 286 přestupků 

bylo odloženo, z nich 191 pro nezjištění pachatele, ve zbývajících 95 případech bylo šetřením 

objasněno, že se přestupek nestal, nebo jej nelze projednat ze zákonných důvodů. Celková 

objasněnost přestupků byla v roce 2017 na úrovni 84,36 %. 

 Nelze nezmínit, že významným faktorem, který ovlivnil přestupkové řízení, byla veliká 

novela přestupkového řízení ve všech možných zákonných normách, což s sebou přineslo 

některé nové postupy v řízení o přestupcích a v řadě případů i zpomalení a větší nároky na 

dokumentování a dokazování skutků. 

 

5.2 Příkazní řízení (blokové pokuty) 

 

 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. Udělením pokuty jsou často vyřešeny i případy po předchozím prošetření a tím odpadne 

pokračování řízení u správního orgánu. 

 V roce 2017 bylo policisty OOP Turnov uděleno v dopravě celkem 190 blokových pokut 

v celkové výši 79 000 Kč. Ostatních 59 pokut v celkové výši 69 200 Kč, bylo uděleno za 

přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a na úseku neoprávněného držení malého množství 

OPL. 

 V této oblasti byl bohužel zaznamenán výrazný pokles oproti minulým obdobím. 

Jedná se o přímou souvislost s počtem v terénu působících policistů, které máme nyní 

k dispozici, což plně koresponduje s již výše uvedenými údaji. 

 

5.3 Doprava (BESIP), tabulka č. 4 

 

 Při své činnosti se podílíme na zajišťování míst dopravních nehod v součinnosti 

s Dopravní policií DI ÚO Semily a často i ve spolupráci s Městskou policií Turnov. I když se 

v žádném případě nejedná o dominantní činnost Služby pořádkové policie, je i dohled nad 

bezpečností dopravy každodenní činností policistů OOP Turnov.  

 Pravidelně se účastníme celostátních, krajských i okresních dopravně bezpečnostních 

akcí. Vykonáváme dohled nad dopravou u přechodů poblíž škol v ranních hodinách. 
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 Na odbor dopravy MěÚ Turnov bylo odevzdáno k projednání 274 provozovatelů vozidel 

pro spáchání správního deliktu provozovatele vozidla. 

 Počet zjištění řidičů, řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek za rok 2017 celkem 39. Pod vlivem alkoholu přistiženo 23 řidičů. Dále bylo 

přistiženo 16 řidičů pod vlivem omamných a návykových látek. (tabulka č. 3) 

 

6. Pořádková služba 

 

 V rámci hlídkové a obchůzkové činnosti bylo v roce 2017 evidováno celkem 1 551 

kontrolovaných osob a 1 985 kontrolovaných vozidel. Jedná se o řádně evidované a zpětně 

dohledatelné kontroly, zanesené v informačních systémech! 

 Při výkonu služby bylo policisty OOP Turnov v roce 2017 omezeno na svobodě celkem 

100 osob, 4 z nich dodáno do výkonu trestu odnětí svobody. Ostatní osoby byly buď zadrženy 

zatčeny, zajištěny nebo předvedeny a předány soudům či jiným oprávněným institucím k dalším 

úkonům. 

Policisty OOP Turnov bylo vypátráno v roce 2017 celkem 22 osob v celostátním pátrání. 

Jednalo se o celostátně, nebo i v Schengenském prostoru (cizinci) mezinárodně hledané osoby.  

OOP Turnov dále šetřilo dalších 365 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. To 

jsou např. škodní události, menší pracovní úrazy, občanskoprávní spory, sousedské neshody 

v rámci stavebního řízení, dědické či obchodní spory, spory při svěření výchovy dětí, spory o 

majetek po rozvodu manželů, spory o věcná břemena, užívání nemovitostí, některá anonymní 

oznámení a mnoho dalších, které v konečném důsledku po prošetření nespadají do další 

působnosti a kompetence Policie ČR, tedy se nejednalo o přestupek ani trestný čin. 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 

nebo městskému úřadu. 

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 2017 pod č.j. celkem 735. 

Policisté OOP Turnov 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 opatření 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 krizových událostech 

 

7. Spolupráce s Městskou policií Turnov 

 

Jedná se především o součinnost na úseku dohledu na veřejný pořádek v Turnově, na 

bezpečnost silničního provozu, na úseku volného pobíhání domácích zvířat, dohled na veřejný 

pořádek při kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích, součinnost při řešení 

krizových situací v důsledku vážných dopravních nehod, výjimečných situací a při snižování 

následků přírodních extrémních událostí apod.  
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Rezervu i nadále vidím v oblasti dohledu nad řidiči, kteří řídí svá vozidla pod vlivem 

alkoholu, nebo jiných návykových látek, jelikož v tomto směru od strážníků městské policie 

nemáme téměř žádné poznatky, podněty, ani záchyty řidičů, u kterých by mohlo být podezření 

na řízení pod vlivem alkoholu nebo OPL. Přitom z údajů od MP Turnov vyplývá, že strážníkům 

„projde rukama“ veliké množství řidičů při řešení dopravních přestupků. 

 Není pochyb o tom, že na bezpečnostní situaci má významný vliv městský kamerový 

systém Městské policie Turnov, díky kterému byla trestná činnost z míst, která jsou v zorném 

poli kamer, téměř vytlačena. Rovněž řádně funguje spolupráce ve smyslu vytěžování záznamů 

z těchto kamer bezprostředně po kriminálních událostech. 

 Nelze opomenout operativní spolupráci přímo v terénu při společných zákrocích při 

zajišťování veřejného pořádku v Turnově, nebo dílčích úkonech trestního řízení na místech 

páchání trestných činů, kde je spolupráce také velmi významná. 

 

8. Činnost na úseku prevence kriminality 

 

 Na tomto úseku lze jen dokola opakovat to stejné: Prevence kriminality je 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.  

Bohužel máme ze služební činnosti rovněž poznatky o tom, že se stále více do 

popředí dostává vliv užívání omamných a psychotropních látek v přímé souvislosti 

s pácháním protiprávního jednání. Na tomto úseku je třeba více pracovat s mládeží, aby 

nebyla společnost tolik tolerantní k užívání drog. 

 Ve spolupráci s dalšími složkami PČR, ale i s Městskou policií Turnov provádíme 

kontroly rekreačních objektů ve svěřeném území. 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, která na 

děti číhají na internetu skrze sociální sítě. Bohužel v poslední době se tato činnost více přesouvá 

na specializovaná oddělení krajského ředitelství policie, jelikož základní organizační články 

z personálních důvodů těžko hledají prostor a čas pro realizaci účinné prevence po vlastní linii. 

 

9. Závěr 

 

Závěrem je určitě dobré připomenout, že město Turnov se dlouhodobě vyvíjí velice 

pozitivně ve smyslu navyšování úrovně bezpečí. Daří se zamezit vzniku sociálně vyloučených 

lokalit a kumulace závadových osob v problémových komunitách, což je velice důležitý faktor, 

který je třeba mít na paměti. 

Místa, v Turnově nejvíce zatížená kriminalitou, jsou následující:  

centrum města Turnova, sídliště u nádraží, ulice Studentská, okolí Nádražní ulice a samotné 

nádraží a dopravní terminál, dále sídliště na Výšince a v ulici Přepeřská, vilová čtvrť v okolí 

ulice Fučíkova a na Daliměřicích. Exponovaná jsou i nákupní centra, tedy LIDL, PENNY-

market, BILLA.  

 Dalšími zájmovými místy pachatelů jsou okrajové části Turnova, ve kterých se nacházejí 

rekreační objekty a zahrádkářské kolonie. Jedná se o Malý Rohozec, Daliměřice, Vazovec, 

Dolánky, Durychov, Kamenec, Pelešany a Nudvojovice. 
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 Místy s nejnižší kriminalitou v Turnově, tedy nejklidnějšími z pohledu policie, jsou části 

jako Károvsko, Šetřilovsko, oblast Zelené cesty, Hruštice, vilová čtvrť kolem ulice Zborovská, 

Mašov, Myšina, Benátky, Bukovina, Kobylka, Loužek. 

 Velice potěšující je skutečnost, že zavedení provozu sportovně rekreačního centra 

Maškova zahrada, které je velice navštěvované veřejností, zatím nepřineslo žádné navýšení 

kriminálně závadových událostí. Věřím, že tomu tak bude i nadále! 

 

       Zpracoval: 

       npor. Mgr. Milan Drahoňovský, v.r. 

       vedoucí OO PČR Turnov 

 

 

10. Přílohy, tabulky, grafy 
 
Tabulka č. 1 

       
TRESTNÁ ČINNOST SPÁCHANÁ V ÚZEMNÍM OBVODU OOP TURNOV, r. 2005 - 2017 

TČ celkový 
počet 

objasněno 
v % 

násilné a 
mravnostní 

majetkové hospodářské ostatní 
celkem TČ 
v okrese 
Semily 

z toho na 
Turnovsku    

v % rok 

2005 734 42,23 31 524 78 101 1883 38,98 

2006 663 47,96 42 394 84 143 1716 38,64 

2007 832 44,59 70 445 90 227 2054 40,51 

2008 716 48,88 36 373 66 241 1907 37,55 

2009 606 57,43 43 266 54 243 1649 36,75 

2010 547 46,8 54 305 40 148 1550 35,29 

2011 480 49,58 29 255 53 143 1365 35,16 

2012 506 48,81 52 261 43 153 1338 37,82 

2013 549 49,36 31 313 42 163 1422 38,61 

2014 521 57,77 42 251 70 158 1417 36,77 

2015 382 55,24 37 164 64 117 1170 32,65 

2016 428 59,11 40 188 76 124 1029 41,59 

2017 420 61,43 49 207 38 126 925 45,41 

 Legenda: 

násilná a mravnostní tr.č.: úmyslné ublížení na zdraví, loupež, týrání, znásilnění, pohlavní zneužití, omezování 
osobní svobody, vydírání 

majetková tr. č.: krádeže prosté (zboží v prodejně, kapesní, železo, barevné kovy, vozidla), krádeže vloupáním 
(byty, sklepy, kůlny, chaty), poškozování cizí věci, neoprávněné užívání cizí věci, zatajení věci a další 

hospodářská tr. č.: podvod, zpronevěra, krácení daní, padělání peněz, pojistný podvod, úvěrový podvod, 
zvýhodnění věřitele apod. 

ostatní tr. č.: toxikomanie, ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy, maření výkonu 
úředního rozhodnutí, výtržnictví, opilství, ublížení na zdraví z nedbalosti (např. u doprav. nehody, prac. úrazy) 
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graf. č. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 

             
KRIMINALITA NA VOZIDLECH - územní působnost OOP Turnov - počet TČ v letech 2005 - 2017 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odcizená MV 105 65 84 80 63 56 43 38 34 27 28 13 8 

Vloupání do MV 121 82 109 66 28 35 15 39 20 12 8 11 7 

 

Tabulka č. 3 

          

Činnost OOP Turnov na úseku přestupků v období od r. 2009 do r. 2017 

rok 
PŘ 
celkem 

PŘ proti 
majetku 

PŘ proti 
VP a OS 

PŘ proti 
BESIP 

PŘ 
ostatní 

PŘ 
řešené 
blokově 

PŘ 
šetřené 
(spisy) 

P
Ř

 o
zn

ám
en

é  

P
Ř

 o
d

lo
žen

é
 

n
ezn

ám
ý 

p
ach

atel           

z o
d

lo
ž. P

Ř
 

o
b

jasn
ěn

o
       

v %
 

2009 1868 485 244 949 190 849 1019 582 437 368 80,29 

2010 1771 418 234 1013 106 917 854 456 398 367 79,22 

2011 1681 415 246 928 92 905 766 412 354 308 81,72 

2012 1163 326 213 577 47 535 628 336 292 253 78,24 

2013 1128 344 257 489 38 489 639 343 296 235 79,16 

2014 1224 320 274 587 43 442 782 488 294 246 79,91 

2015 1243 284 282 618 59 386 857 595 256 175 85,92 

2016 1431 278 270 764 119 393 1021 782 239 183 87,21 

2017 1221 302 247 514 158 249 972 686 286 191 84,36 
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Tabulka č. 4 
         

OOP TURNOV - záchyt řidičů pod vlivem ALKOHOLU a OPL v letech 2008 - 2017 

Rok      2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ALKOHOL 117 74 48 53 46 28 41 43 33 23 

OPL 5 64 16 25 48 26 31 13 26 16 

 


