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Plán prevence kriminality města Cvikov projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne
19. října 2017 a schválila svým usnesením č.9 ze dne 19.října 2017.
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I. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit
Plán prevence kriminality města Cvikov na léta 2018 až 2020 (dále jen Plán) je zpracován v souladu
se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválenou usnesením
vlády České republiky č. 66 z 25. ledna 2016 a Metodikou pro tvorbu strategických dokumentů
vydanou MV – Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Systém prevence kriminality
v ČR v letech 2016 až 2020 bude mít 3 úrovně, a to republikovou – vláda a rezorty, krajskou a
lokální - samosprávy měst a obcí. Obecní úroveň je považována za klíčovou, na ní je nutné
realizovat spolupráci samosprávních orgánů s ostatními orgány státními, Policií ČR, nestátními
neziskovými organizacemi, občany, podnikatelskými subjekty. Obce na lokální úrovni zpracují Plán
na nejméně dvouleté období; městu Cvikov je doporučeno zpracovat Plán na období let 2018 až
2020.
Pro období 2018 až 2020 pracuje ve městě Cvikov Pracovní skupina prevence kriminality (dále jen
Pracovní skupina), jejímiž členy jsou zástupci města a městského úřadu - starosta města, velitel
městské policie-manažer prevence kriminality, vedoucí správního odboru MěÚ, vedoucí OO Policie
ČR – KŘP LK Cvikov a externí pracovník. Pracovní skupina byla zřízena usnesením rady města č.
144/17 z 20.6.2017. Stejným usnesením byl jmenován manažer prevence kriminality. Základní
opatření a úkoly Plánu vychází z bezpečnostní analýzy, která zahrnuje analýzu kriminality a
přestupkovosti, závěry ze sociálně demografické analýzy, institucionální analýzu a navrhovaná
opatření. Pracovní skupina se bude scházet minimálně čtyřikrát v roce, a to zejména k tvorbě a
vyhodnocení Programů prevence kriminality na jednotlivé roky a k průběžnému hodnocení plnění
úkolů Plánu na období 2018 až 2020.
Na základě analýzy stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města a úkolů stanovených
Strategií jsou v tomto dokumentu určeny priority pro uvedené období zaměřené na nejčastější druhy
trestné činnosti a cílové skupiny obyvatel nejvíce ohrožené či zasažené pácháním trestné činnosti.
V úvahu byly brány jevy a skutečnosti, které lze formami a prostředky prevence kriminality na
úrovni města, ovlivnit.
1.1.Struktura prevence kriminality.
Sociální prevence
Představuje aktivity zaměřené na odstranění kriminálně rizikového chování v cílových skupinách a
aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou
považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Důraz je nutné položit na děti a mládež se
zaměřením na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností. Sociální prevence je součástí
sociální politiky.
Situační prevence
Má za cíl snižovat příležitosti a podněty k páchání trestné činnosti, maximalizovat rizika dopadu a
minimalizovat prospěchu z trestné činnosti. Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se
objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření
režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat.
Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti.
Úspěšnost situační prevence je podmíněna adekvátní volbou a kombinací opatření organizačních,
personálních, technických a finančními prostředky do ní vložených.
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Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především město a městská policie, v
rámci kompetencí vymezených ministerstvem vnitra Policie ČR a další subjekty působící na území
města v oblasti ochrany majetku a osob.
Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů.
Je založena na konceptech bezpečného chování diferencovaného s ohledem na různé kriminální
situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální
zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci
technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a
to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.
1.2. Úrovně preventivních aktivit:
Primární prevence je zaměřena na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání.
Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti bez ohledu na věk.
Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva úžeji
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a
o aktivní podporu společensky akceptovaného chování.
Terciární prevence představuje resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již
protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se
již staly oběťmi trestných činů.

str. 4

II. Bezpečnostní analýza
1. Analýza kriminality a přestupkovosti
Úvod.
V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují
bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů města a
neziskových organizací ovlivnitelné.
1.1. Celková kriminalita na území města Cvikov a vybrané druhy trestných činů
(podklady-zdroj Krajské ředitelství Policie LK - Územní odbor Česká Lípa)
2015

2016

Počet tr.činů
128

index nápadu
289,5

Počet tr. činů
97

index nápadu
219,1

Trestná činnost v roce 2016 klesla ve srovnání s r. 2015 o 31 případů (o 24,2 % !!) a index nápadu
klesl na 219,1.
a) Vybrané druhy trestných činů (z celkové trestné činnosti)
Rok
Vybrané druhy
trestných činů
krádeže vloupání do obchodů
krádeže vloup. do výkl. skříní
krádeže vloupání do bytů
krádeže vloupáním celkem
krádeže mot. voz.
dvoustopých
krádeže z automobilů
krádeže kapesní
krádeže prosté celkem
poškozování cizí věci
výtržnictví
sprejerství
šíření toxikomanie
Ohrožování pod vlivem návyk.
látky, opilství

2015
trestné činy

2016
poškozený

Pachatel

trestné činy

počet

objasněno

rec/nez

mladistvý

senior

počet

0
0
15
33
9

0
0
7
16
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3

1

5
13
3

3
8
1

4
4
48
10
4
0
5

0
3
17
2
3
0
3

0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
3
1
0
0
0

4
2
30
7
1
3
1

1
0
13
3
1

5

5

9

poškozený

pachatel

objasněno rec/nez.

mladistvý

senior

0
0
0
0
0

1
0
0
1
0

0
0
0
0
0

1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0

9

0

0

0

(tento přehled je zpracován pro potřeby a využití městem - pracovní skupinou prevence kriminality)

Z uvedeného vyplývá, že se snížil počet tr.č. krádeží vloupáním o 20 (o 60 %), krádeže motor.
vozidel o 8 ( o 61 %). Nesnížil se počet tr.č. krádeže z automobilů.
Zvýšil se počet trestných činů opilství a ohrožování pod vlivem návykové látky, a to o 4 (o 80 %),
sprejerství na 3.
Významné snížení trestné činnosti v některých oblastech lze přisoudit i zvýšené účinnosti hlídkové
a pochůzkové činnosti příslušníků OO PČR a strážníků městské policie Cvikov.
Z níže uvedených přehledů nápadu trestné činnosti vyplývá celkový pokles, u přestupkovosti nárůst.
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1.1.1. Souhrnné přehledy dle „Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence
kriminality a víceletých bezpečnostních analýz 2016“ (dále jen Metodiky)
Kriminalita (přečiny i zločiny)
Rok
Celkem

Násilná

Mravnostní

Majetková

Index

2014

142

11

4

70

324,0

2015
2016

128
97

12
18

1
2

84
55

289,5
219,1

* index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce, správního obvodu ORP, okresu či kraje) x 10 000

Pachatelé
Rok

Věk 0-14 let

15 -17 let

18 a více let

Recidivisté

2014

1

3

81

48

2015
2016

0
1

0
1

79
45

52
25

Oběti
Rok

Děti (0-18 let)

Ženy

Osoby starší 65ti let

2014

12

43

16

2015
2016

12
11

61
42

13
14

1.2.Vývoj přestupkové činnosti.
Souhrnný přehled vybraných přestupků dle „Metodiky“
(v evidenci správního odboru MěÚ Cvikov a řešené MP a PČR)

druh
Proti veřejnému
pořádku
Proti občanskému
soužití
Proti majetku
Na úseku ochrany
před alkoholismem
a jinými
toxikomaniemi
Přestupky proti
obecně závazným
vyhláškám
v oblasti
bezpečnosti a
veřejného pořádku

počet obyvatel

přestupky - abs.počet

k
změna
31.12. proti
2016 roku
2015
4427 +7

rok
2015

k
31.12.
2016

změna
15-16

rok
2015

rok
2016

změna změna
15-16
15-16
(index) (%)

45

52

+7

101,8

117,5

+15,7

+15,5

180

181

+1

407,2

408,8

+1,6

+0,5

122

80

-25

276,0

180,7

-95,3

-20,5

25

32

+7

56,5

72,3

+15,8

+28,8

8

39

+31

18,0

88,0

+70

+387,5

index na 10 tis. obyv.
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1.3.Kriminálně rizikové a rizikové lokality
Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a páchání přestupků vyhodnotila P ČR, městská
policie a orgány města lokality, v nichž k této činnosti nejvíce dochází.
Z hledisek páchání trestných činů, především loupeží, krádeží vozidel, vloupání do vozidel a bytů,
poškozování majetku, rušení nočního klidu lokality Sídliště, ul. Komenského a Havlíčkova.
Narušování veřejného pořádku, porušování obecně závazných vyhlášek města – především požívání
alkoholu na veřejnosti, rušení nočního klidu - lokality Náměstí Osvobození, Sídliště, ul.
Komenského a Havlíčkova.
Soustřeďování mladistvých, požívání alkoholu a narušování veřejného pořádku - autobusové
nádraží, parkoviště Penny market.
Soustřeďování mladistvých a nezletilých, šikana, prodej návykových látek Sad 5. května a okolí ZŠ.
Soustřeďování závadových osob, požívání alkoholu na veřejnosti po dobu 24h, rušení nočního
klidu, krádeže pohonných hmot ze zaparkovaných vozidel, obchod s návykovými látkami, výměna
pašovaného zboží lokalita Parkoviště Cvikov, Čerpací stanice ONO, silnice I/13 (E 442), přilehlý
bar a prostor. Město Cvikov je příhraniční tranzitní v dálkové přepravě směr Polsko a SRN.
1.4.Závěry z analýzy kriminality za r. 2016 (ve srovnání s rokem 2015).
▪ došlo k celkovému poklesu nápadu trestné činnosti o 31 případů (o 24 %);
▪ výrazně se snížila trestná činnost majetková o 29 případů (o 34,5 %) ;
▪ výrazně se snížil počet tr.č. krádeže vloupáním o 20 (o 60 %)
▪ snížil se počet krádeží prostých o 18 (o 37 %)
▪ došlo k poklesu t.č. poškozování cizí věci (o 30 %)
na druhé straně:
▪ zvýšil se počet násilných trestných činů o 6 (o 50 %),
▪ o 4 případy ( o 80%) se zvýšil počet trestných činů ohrožování pod vlivem návykové látky a
opilství;
▪ „nově“ došlo ke spáchání 3 tr.č. vloupání do obchodů;
▪ nesnížil se počet poškozených seniorů, naopak se zvýšil z 13 na 14; tato skupina obyvatel
zůstává nadále skupinou ohroženou.
2. Zaměření některých činností a opatření v letech 2018 až 2020.
a) Omezování příležitosti k páchání trestné činnosti
▪ Zaměření na páchání pouličních přestupků a kriminalitu;
▪ Pokračovat v tipování rizikových lokalit se zaměření na specifické cílové skupiny a jejich
pohyb ve městě
▪ V potenciálně rizikových lokalitách – na skupiny ohrožené sociálním vyloučením a skupinu
seniorů;
▪ Zaměření hlídkové a pochůzkové služby PČR a MP;
▪ Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny (senioři, děti a mladiství).
b) Včasná intervence a návazné programy
▪ Zajištění veřejných sportovišť-plácků, především v rizikových lokalitách;
▪ Besedy ke zvýšení právního vědomí veřejnosti;
▪ Organizace výchovně vzdělávacích pobytů pro děti ohrožené sociálním vyloučením;
▪ Zvyšování právního vědomí dětí, seniorů /je jich 18,2 % obyvatel/ - přednášky, semináře.
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c) Řízení, součinnost, stabilita
▪ Pokračovat v průběžné analytické činnosti a součinnosti PČR s MěÚ, součinnost při
hodnocení efektivity přijímaných opatření;
▪ Finanční podpora města prevenci kriminality – prostředky vyčleněné v rozpočtu města;
▪ Jednání Pracovní skupiny prevence kriminality – hodnocení efektivity opatření, reakce na
skutečnou situaci, operativa, součinnost se subjekty.

III. Závěry ze sociálně demografické analýzy
1. Vývoj nezaměstnanosti ve Cvikově v letech 2014 - 2016
(podklady-zdroj Úřad práce Česká Lípa- KoP Nový Bor)

2014

Počet
obyvatel
4383

Počet
uchazečů
310

Míra
nezaměstnanosti
9,1

Index na 10 tis.
obyvatel
707,3

2015

4427

195

6,2

440,5

2016

4430

155

4,5

349,8

Rok

2. Počet vyplacených sociálních dávek

2014

Počet vyplacených
dávek
7191

Celková výše
vyplacených dávek
20764346,-

Index na 1 tisíc
obyvatel
1640,6

2015

6806

13965956,-

1537,4

2016

5961

12019220,-

1336,5

Rok

3. Rizikové lokality.
Na území města Cvikov jsou 4 potencionální sociálně vyloučené lokality. Jsou to:
- lokalita ul. Vančurova, zejména čp. 261 a lokalita ul. Mlýnská - potenciální sociálně vyloučená
lokalita s koncentrací obyvatel dlouhodobě bez zaměstnání, na sociálních dávkách;
- ul. Mánesova - zneužívání důvěřivosti seniorů obyvateli romské národnosti - finance,;
- lokalita ul. Čechova a ul. ČSA 7 (koncentrace obyvatel sociálně slabých, dlouhodobě bez
zaměstnání) výtržnictví dorůstajících dětí, napadání obyvatel, konzumace alkoholu na veřejnosti;
- lokalita Sídliště – konzumace alkoholu na veřejnosti, výtržnictví, rušení veřejného pořádku
sociálně slabými
Závěr.
Analýzou aktuálního stavu této komunity byly zjištěny následující problémy: dluhy na nájemném a
energiích, dlouhodobá nezaměstnanost, nízký stupeň vzdělání, nízká kultura bydlení, společenské
soužití (ve vlastní komunitě k většinové společnosti), existenční závislost rodin na sociálních
dávkách. Vlivem těchto problémů dochází řadě negativních sociálních a patologických jevů, jako je
záškoláctví, trestná činnost, gamblerství a lichva, vysoké zadlužení leasingovým a komerčním
firmám, nadměrné požívání alkoholu i na veřejnosti, užívání drog.
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Závěry z institucionální analýzy
1.Město Cvikov
1.1. Městský úřad Cvikov
Správní odbor (SPO)
Spolupracuje s organizacemi zřizované městem v oblasti sociální. Koncepčně zpracovává a vede
přehled o sociálních službách včetně sociálního poradenství. Zajišťuje péči o seniory a jejich
umístění do Domu s Pečovatelskou službou Svítání včetně bytů zvláštního určení v tomto domě.
Spolupracuje v oblasti protidrogové politiky města, vyhodnocuje dostupnost sociálních služeb a
podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování obcí Novoborska,
mezi které Cvikov patří. Podává vyjádření k spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu města
schvalované Radou města Cvikov.
Městský úřad Cvikov je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, v platném znění, orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany
dětí v plném rozsahu zajišťuje úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad v Novém Boru.
Vykonává v přenesené působnosti sociální práci v rozsahu příslušných ustanovení zákonů:
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a o změně
souvisejících zákonů.
Spolupracuje s úřadem práce především v oblasti dávek hmotné nouze, státní sociální podpory a
příspěvku na péči.
Spolupracuje se školskými zařízení, zdravotnickými zařízeními, městskou i státní policií.
Zajišťuje veřejné opatrovnictví.
Řešení přestupků.
Podílí se na zjišťování potřeb občanů a spolupracuje při komunitním plánování města.
Tajemník MěÚ
Zajišťuje realizaci institutu veřejné služby.
1.2. Orgány města
Pracovní skupina prevence kriminality města Cvikov
Byla ustanovena usnesením Rady města Cvikov č. 144/17 ze dne 20. 06. 2017 a má za úkol podílet
se na zpracování a hodnocení základních dokumentů prevence kriminality města, zajistit koordinaci
a realizaci preventivních programů.
2. Organizace zřizované městem Cvikov
2.1. Dům dětí a mládeže Cvikováček
Zájmová činnost pro děti:
Klub v Sokolovně, Včelaříci Cvikov, turistický kroužek, Kreativ, myslivecký kroužek, deskové hry,
florbal, Klub Kašpárek, hra na kytaru, mandaly pro všechny, atletika, Ateletická školka, stolní tenis,
kynologie, internetový klub, rybářský kroužek, vaření a pečení, Šikovné ručičky, Sportovky,
cvičení pro rodiče s dětmi, Aerobic – zumba.
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Pobyty a tábory:
Příměstské tábory, cyklistické příměstské tábory, pobytové tábory, cvičební a relaxační pobyt u
moře pro ženy i pro rodiny s dětmi, rodinné výlety,
Zájmová činnost pro dospělé:
Volejbal, nohejbal, kondiční cvičení, stolní tenis, mandaly pro všechny, tvořivé dílny, spolupráce se
sdružením „Klíč“, spolupráce se sdružením „Spravedlivý mezi seniory“, Keramika, Klub maminek,
Klub Seniorů.
2.2. Pečovatelská služba Cvikov
Služby se poskytují terénní formou v domácnostech uživatelů (kapacita 2 uživatele) a ambulantní
formou ve středisku osobní hygieny (kapacita 1 uživatel). Jedná se o okamžitou kapacitu.
3.Nestátní neziskové organizace
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Česká Lípa – hlavní činností je osobní
asistence a poradna pro zdravotně postižené občany, je zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek.
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec – pracuje s nemocnými klienty s psychiatrickou
diagnózou, poskytuje službu Chráněného bydlení v České Lípě, Sociálně aktivizační službu
v terénu, Podporované bydlení a další služby.
Společnost Dolmen, z.ú. – poskytuje služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takovou
podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných domácnostech.
Farní charita Česká Lípa – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Startér“, Azylový dům
Jonáš.
Most k naději - Terénní programy pro uživatele drog v Libereckém kraji.
Rodina v Centru – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vafle“ – terénní sociální práce, v
budoucnu zřízení nízkoprahového klubu na území Města Cvikov.
Všechny tyto organizace poskytují svoje služby v terénu na území Města Cvikov.
4. Organizace zřizované Libereckým krajem
OSTARA, příspěvková organizace - Pivovarská 693, Cvikov
Pobytová sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postižením – s 24 hodinovou podporou
pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 26 let,
5. Resort ministerstva spravedlnosti
5.1. Probační a mediační služba Česká Lípa
Dle zákona 257/2000, o probační a mediační službě:
- vykonávání dohledu nad obviněným nebo odsouzeným
- kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody
- individuální pomoc poškozeným a obviněným
- zprostředkování mimosoudního řešení trestních věcí
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6. Občanská sdružení, zapsané Spolky
Název
Fotbalový klub Cvikov
Klíč - spolek invalidů Cvikov,
z.s.

Cílová skupina
Od tří let
Občané s různým zdravotním
postižením

Činnost
Volnočasové aktivity
Volnočasové a kulturní aktivity

Lid
é

Bez domova, po návratu z výkonu trestu
Název
NADĚJE

Cílová skupina
Osoby bez přístřeší, v krizi,
vracející se z výkonu trestu

Návrat‚ o.p.s.
Azylový dům SPERAMUS
(Liberec)

Osoby bez přístřeší, v krizi,
vracející se z výkonu trestu ři
léčeben, zjevní i skrytí
bezdomovci, osoby se
zpřetrhanými vazbami na
rodinu
Ženy, muži, matky s dětmi,
otcové s dětmi, rodiny s dětmi

Farní charita Česká Lípa
(Česká Lípa, Nový Bor,
Dobranov)

Sociální služby města Česká
Lípa, p.o.
Dům humanity a denní
stacionář
(Česká Lípa)

Ženy, muži

Činnost
Nízkoprahové denní centrum,
noclehárna, ubytovna, terénní
program, resocializační
program
Azylový dům pro muže prevence proti sociálnímu
vyloučení osob, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení
Azylový dům pro ženy, muže i
rodiny s dětmi - pomoc ženám,
mužům, matkám či otcům a
rodinám s dětmi v tísni (ztráta
bydlení, nevyhovující bydlení,
domácí násilí)
Azylový dům pro ženy, muže prevence proti sociálnímu
vyloučení osob, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení

Vzhledem k velikosti města a s tím souvisejících faktorů využíváme pro občany města pobytové
služby v okolních obcích.
Terénní program pro lidi ohrožené drogou.
Na území města realizuje občanské sdružení Most k naději. Terénní sociální služby jsou zaměřeny
na vyhledávání osob starších 15 let zneužívající nelegálně omamné a psychotropní látky. Hlavním
cílem je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u klientů, ale i v jejich širokém
okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní styl.
Uživatelé návykových látek
Název

Cílová skupina

Činnost

Terénní programy pro lidi
ohrožené drogou, o.s.(zřizovatel
Most k naději)

Latentní populace zneužívající
nealkoholové drogy

Terénní program – Harm
Reduction
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Oběti trestných činů
Název
„D“ – občanské sdružení

Cílová skupina
Občané, oběti trestných činů

Bílý kruh bezpečí

Oběti trestných činů

Činnost
Občanská poradna a
poradenství pro oběti tr. činů
Poradenství

„D“– občanské sdružení Liberec - provozuje občanskou poradnu. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří
se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, v oblasti pracovního
práva, lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení,
spotřebitelských problémů a v zadluženosti.
Bílý kruh bezpečí o.s. – kombinované poradenství obětem trestných činů
7. Sociální služby dle zákona 108/2006, Sb.
Typ služby
Azylové domy
Domy pro seniory
Domy se zvláštním režimem
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Odborně sociální poradenství

Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Terénní programy
Denní stacionáře
Domovy pro soby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

Cvikov a dostupné okolí
Farní charita Česká Lípa, NADĚJE o.s., Návrat,
o.p.s., Oblastní charita Liberec, Sociální služby
města České Lípy, příspěvková organizace
Ambeat Health Care a.s.,
PAMPELIŠKA, o.p.s.,
Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, PAMPELIŠKA, o.p.s.
NADĚJE o.s.
NADĚJE o.s.
Bílý kruh bezpečí, z.s., CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s., Déčko Liberec z.s., Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s., Most k naději, z. s.
Ambeat Health Care a.s., CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s., Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
Město Cvikov, Lucie Brožková (KDP Sluníčko)
Farní charita Česká Lípa
Společnost Dolmen, z.ú.
FOKUS Liberec o.p.s.
Most k naději, z. s.
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace (Česká Lípa)
OSTARA, příspěvková organizace
Společnost Dolmen, z.ú.,
FOKUS Liberec o.p.s.

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, www.mpsv.cz
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8. Preventivní činnost Městské policie Cvikov.
Preventivní činnost strážníků městské policie byla v letech 2014-2016 zaměřena na:
- Aktivní dopravní výchovu dětí školního věku, na chování v dopravě,
- Aktivní výchovu „náctiletých“ na škodlivost požívání návykových látek a vandalství,
- Prezentaci činnosti MP, zvyšování právního vědomí
- Informace veřejnosti o rizikových lokalitách, bezpečnostních rizikách, formách a
způsobech řešení a ochrany – v městských periodikách.
- Bezpečnostní rizika pro skupinu seniorů, chování, jednání, obrana.
9. Preventivní činnost Policie ČR /OO Cvikov/ .
V letech 2014 a 2016 byly každoročně Obvodním oddělením PČR Cvikov v součinnosti s ÚO PČR
Česká Lípa a MP Cvikov pořádány následující akce:
- Přednášky pro MŠ k dopravní výchově, chování na ulici, na co si dát pozor;
- Přednášky k bezpečnému chování na veřejnosti, dopravní výchova ve spolupráci
s Cvikováčkem p.o.;
- Pro seniory přednášky a besedy ke kyberšikaně a k ochraně před ŠMEJDY.
10. Závěr
Z institucionální analýzy vyplývá, že ve Cvikově je široká nabídka organizovaných volnočasových
aktivit, a to hlavně pro předškolní děti a školní mládež. Lze kladně hodnotit činnost pracovníků
městského úřadu, spolupráci správního odboru s dalšími organizacemi a institucemi. Město
organizuje a zajišťuje preventivní pobyty pro děti ve věku 9 až 15 let v evidenci SO-SPOD.
Ve Cvikově každoročně řada organizací a institucí připravuje a organizuje preventivní přednášky a
besedy pro mateřské i základní. Jsou to mj. městská policie, Policie ČR, správní odbor a další
organizace.
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V. Cíle a priority
1. SWOT analýza
Silné stránky
- pokles trestné činnosti na území města
- nízká nezaměstnanost
- široká – dobrá nabídka organizovaných
volnočasových aktivit
- nízký počet dětí a mladistvých umístěných
ve výchovných zařízeních
- činnost a spolupráce
dalších organizací
Příležitosti
- zapojení širší veřejnosti
- zapojení odborných pracovníků,
dobrovolníků
- realizace komunitního plánu na obecní i
na krajské úrovni
- využití vícezdrojového financování
- finanční podpora města programům PK
- zapojení dobrovolníků
- koordinace přednáškové činnosti pro školy

Slabé stránky
- nárůst některých druhů trestné činnosti a
přestupků
- rizikové lokality
- chybí dostupný komplexní program
specifické primární prevence pro školy

Ohrožení
- rostoucí zadluženost klientů
- stárnutí populace
- vzrůstající obecná tolerance k užívání
návykových látek
- předsudky vůči některým skupinám
- možný nárůst nezaměstnanosti
- možná aktivizace extremistických hnutí
- oslabující výchovná role rodiny
- případný vznik nových kriminálně
rizikových (rizikových) lokalit

2. Priority, cíle
Obecným cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů, důvěra a respekt k policii, snižování
kriminality a výskytu sociálně patologických jevů, dále rozšiřování právního vědomí občanů včetně
žáků škol, obecně dostatečná a objektivní informovanost obyvatelstva, dostupnost programů a
služeb sociální prevence.
Tento obecný cíl je v souladu se Strategií, ve které jsou stanoveny strategické a navazující
specifické cíle, z nichž některé jsou :
a) Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
b) Komplexní přístup k řešení kriminality a přestupků, minimalizovat rizika recidivy
c) Klást důraz na preventivní programy, úzkou spolupráci samosprávy, státního sektoru a
neziskového sektoru.
K jejich splnění musí přispět efektivní a koordinovaný, stabilně financovaný systém prevence
kriminality schopný pružně reagovat na aktuální situaci. Nezbytný je přístup postavený na úzké
spolupráci města, Policie ČR, městské policie a dalších subjektů působících na území města.
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3. Základní východiska ke stanovení priorit.
Na základě údajů uvedených v kapitole II. Bezpečnostní analýza je stanoveno zaměření prevence na
oblasti a cílové skupiny:
V oblasti kriminality a páchání přestupků
a) Pozornost v následujících letech zaměřit především na tzv. „pouliční“ kriminalitu obecně, na
přestupky a porušování obecně závazných vyhlášek města s důrazem na vytipované lokality
s nápadem některé trestné činnosti a páchání přestupků; situaci sledovat a vyhodnocovat tak,
aby opatření reagovala na aktuální situaci;
lokality s největším nápadem trestné činnosti a pácháním přestupků jsou Náměstí Osvobození,
Sídliště, ul. Čsl. armády-Čechova, Komenského-Havlíčkova, autobusové nádraží, ČS ONO;
b) Vhodnými technickými prostředky je možné předejít krádežím, vykrádáním vozidel i vloupání
do bytů a provozoven, případně loupežím;
c) Kromě zvýšeného výkonu pochůzkové a hlídkové služby P ČR a MP lze ovlivnit výskyt trestné
činnosti a přestupků na veřejnosti instalací kamerových bodů městského kamerového
dohlížecího systému ve sledovaných lokalitách. Jeho účinnost se prokázala i ve snížení trestné
činnosti po jeho instalaci v monitorovaných lokalitách např. v Jablonci nad N., v Liberci.
Ovlivnit lze výskyt některých druhů trestné činnosti, především násilí a výtržnictví, krádeží a
vykrádání motorových vozidel, vloupání do objektů, páchání přestupků na veřejnosti apod.
4. Cílové skupiny
a) Děti a mladiství
Projekty zaměřené na děti budou v souladu s principy projektu SVI, v rámci aktivit Týmu pro
děti mládež a budou zaměřené na efektivní práci s kriminálně rizikovými dětmi a s ověřovanými
výstupy a na práci s kriminálně rizikovými mladými dospělými
Zavedení systému včasné intervence umožnilo zrychlení komunikace mezi jednotlivými
institucemi pracujícími s mládeží a zavádění účinnějších výchovných opatření s větší zpětnou
vazbou.
b) Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Vzhledem k tomu, že sociální exkluze je způsobena zejména nízkými příjmy, je zde zvýšené
riziko výskytu určitých druhů kriminality, a to zejména pouliční. Vykrádání vozidel se pak váže
převážně k drogové kriminalitě.
Tuto skupinu nelze chápat jen jako skupinu potencionálních pachatelů, ale i jako potencionální
oběti; kriminální chování se projevuje i uvnitř skupiny (může to být násilí či lichva). Tato trestná
činnost zřejmé bývá často nehlášená, ať už z důvodů nízkého právního vědomí nebo nedůvěry
k většinové společnosti. Toto by mělo být řešeno v rámci terénní sociální práce.
V této skupině dochází ke kumulaci sociálně patologických jevů; negativní vzorce chování se
dále přenášejí na děti, a to především v rizikových lokalitách.
Prevence v následujících letech bude zaměřena na eliminaci faktorů s exkluzí spojených,
tzn. s:
- nízkou vzdělaností,
- dlouhodobou nezaměstnaností
- zadluženost
- závislostmi.
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Osobami ohroženými sociálním vyloučením jsou především:
- osoby žijící v rizikové lokalit
- osoby bez přístřeší
- propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
- osoby po opuštění z výchovných zařízení
- uživatelé návykových látek, gambleři.
d) Rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů:
Přes pokles zjištěného podílu dětí a mládeže na trestné činnosti k nárůstu a to především
v násilné t.č. a krádeži. Podle kvalifikovaného odhadu P ČR je podíl mladistvých a nezletilých
na trestné činnosti 15 -18%, protože údaje ve statistikách vycházejí pouze z objasněných
případů, u mladistvých a nezletilých je celková objasněnost nízká (cca 50%).
e) Oběti trestných činů
Jako nejzranitelnější byly vytipovány tyto skupiny obyvatel: senioři (18,2 % obyvatel města),
zdravotně postižení, ženy a děti. Je nutné brát v úvahu nejen statistické údaje, ale i pocit strachu
z kriminality, což se týká zejména seniorů; důležitá je i objektivnost podávaných nebo získaných
informací.
Součástí prevence je poskytování informací o bezpečném chování a vhodných opatřeních široké
veřejnosti, specifikovaným cílovým skupinám, ale i pracovníkům, kteří s výše uvedenými
skupinami přicházejí do kontaktu (škola, NNO, policie apod.). To se týká i rozpoznávání
syndromu CAN u dětí.
Zajištěno by mělo být dostupné odborné právní a psychosociální poradenství pro oběti trestných
činů. Možnost odborné pomoci se nevztahuje jen na oběti násilí, ale i na oběti jiných trestných
činů případně i svědky. Proto bude v následujících letech propagováno nejblíže dostupné
poradenství, což je v současné době Poradna Bílého kruhu bezpečí Liberec.
f) Recidivisté.
Cílem práce s touto skupinou je odstranit roztříštěnost působení, vytvořit fungující a funkční
systém, ve kterém by obsah programů a akcí byl koordinovaný a vytvářený na bázi vzájemné
součinnosti – spolupráce působících složek a organizací. Aby obsah byl zajímavý a přínosný
alespoň pro část recidivistů.
Úkoly:
- Zjistit počet organizací a složek zabývajících se problematikou recidivistů.
- Zjistit počet, obsah a zaměření realizovaných programů.
- Prověřit možnosti spolupráce, koordinace činnosti.
- Stanovit základní cíle a obsah činnosti
Indikátory:
- Vytvoření funkčního systému
- Počet programů
- Počet docházejících, účastníků akcí
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5. Priority, ve kterých bude Plán realizován
I.

Pouliční kriminalita
Snižování nápadu přestupkovosti a trestných činů krádeží, krádeží motorových vozidel,
výtržnictví, loupeží, vloupání do motorových vozidel a kapesních krádeží ve stávajících, ale i
v možných budoucích rizikových lokalitách.
Cíl I/1
Cíl I/2

II.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Snižování výskytu sociálně patologických jevů se zaměřením na takové, které mohou vést ke
kriminálnímu chování; především na užívání alkoholových i nealkoholových drog, agresivitu,
šikanu, rasovou nesnášenlivost, záškoláctví, počítačovou kriminalitu.
Zajistit vyhledávání rizikových klientů, možnost následné práce s nimi, zkvalitnit trávení
volného času, zlepšení komunikace a součinnosti mezi jednotlivými subjekty pracujícími
s mládeží.
Cíl II/1
Cíl II/2

III.

Včasná intervence a návazné programy
Zajištění podmínek pro primární, specifickou primární a sekundární prevenci

Oblast dopravy
Snižování dopravní nehodovosti; změnit chování řidičů, cyklistů a chodců na pozemních
komunikacích, zaměření se na dodržování pravidel silničního provozu s důrazem na
dodržování stanovené maximální rychlosti a správného způsobu jízdy s důrazem na cyklisty a
chodce.
Cíl III/1
Cíl III/2

IV.

Omezení příležitostí k páchání trestné činnosti
Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení

Zvyšování dopravní bezpečnosti na městských komunikacích
Rozvoj dopravní výchovy

Systém prevence kriminality
Zajistit provázanost Plánu prevence kriminality s dalšími strategickými dokumenty města,
zlepšit komunikaci mezi jednotlivými subjekty, zajistit další odborné vzdělávání pracovníků
v systému prevence kriminality. V Programech prevence kriminality řešit finanční podporu
organizací, které mají omezený přístup k získávání dotací.
Cíl IV/1

Součinnost, stabilita, efektivita a ucelenost systému prevence kriminality s
možnou návazností v dalším období.
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2.2.1. Cíle a opatření k naplnění priorit
Cíl I/1:

Omezení příležitostí k páchání trestné činnosti

Průběžná opatření:
I/1/1

Vytipovávání rizikových lokalit, průběžné analyzování bezpečnostní situace

Odpovědnost

: - manažer prevence kriminality (pracovník města odpovědný za prevenci
kriminality)
: - PČR – OO CV, městská policie
: - půlroční výstupy

Realizátor
Indikátory
I/1/2

Zapojování dalších subjektů a širší veřejnosti do problematiky trestné činnosti
ve vztahu k dané lokalitě

Odpovědnost
Realizátor
Indikátory
I/1/3

: - manažer prevence kriminality
: - městská policie, P ČR
: - dle záměru (počet zapojených/proškolených osob apod.)
Návrhy preventivních opatření ke snížení výskytu trestných činů

Odpovědnost
Realizátor
Finanční zdroje
Indikátory
I/1/4

: - manažer prevence kriminality
: - P ČR – OO CV, městská policie
: - město, MV ČR, Evropské fondy, KÚ LK
: - dle charakteru opatření (počet, účinnost apod.)

Besedy a přednášky pro širší veřejnost a specifické cílové skupiny (senioři, ženy,
zdravotně postižení), informace o účinných opatřeních

Odpovědnost
Realizátor
Finanční zdroje
Indikátory

: - manažer prevence kriminality, externí pracovník
: - MP, P ČR, externí pracovníci
: - město, MV, KÚLK
: - počet druhů přednášek podle cílových skupin
- počet přednášek a účastníků

Hlavní úkol
I/1/5

Zřízení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)

Časový horizont
Realizátor
Finanční zdroje
Náklady
Indikátory

: - příprava 2017, realizace 2018, 2020
: - město
: - MV ČR, město
: - cca 2,0 mil. Kč
: - počet kamerových bodů, podíl na objasněnosti trestných činů, vývoj
nápadu TČ a přestupků ve sledovaných lokalitách, pokles
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I/1/6

Zlepšení osvětlení rizikových míst

Časový horizont : - analýza, projektový záměr 2018
- realizace 2019,2020
Realizátor
: - město
Finanční zdroje : - MV ČR, KÚLK, město
Náklady
: - dle záměru (15-45 tis. Kč za světelný bod podle typu)
Indikátory
: - počet světelných bodů, vývoj nápadu TČ a přestupků
Cíl I/2:

Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení

Průběžná opatření:
Podpora města programům:
 resocializační a reintegrační programy
 zvyšování vzdělanosti a kvalifikace
 motivační programy, podpora zaměstnávání a pracovní poradenství
 podpora programům sekundární, terciární a protidrogové prevence
 podpora poradenství, případně kampaní týkajících se zadluženosti
 propagace nejblíže dostupné poradny pro oběti trestných činů
Odpovídá
: - OS, manažer prevence kriminality
Realizátor
: - město, MP, PMS
Finanční zdroje : - MPSV, MŠMT, město
Indikátory
: - počet podpořených programů/klientů
I/2/1

I/2/3

Zachování terénních programů

Časový horizont
Realizace
Odpovídá
Indikátory
Cíl II/1:

: - 2018-2020
: - od 2018
: - OS
: - počet pracovníků, počet klientů/kontaktů

Včasná intervence a návazné programy

Průběžná opatření:
II/1/1

Podpora výchovnému poradenství a probačním programům

Finanční zdroje : - MPSV, MV, MSp
Realizátor
: - PMS, poskytovatelé služeb, město
Indikátory
: - počet podpořených programů, počet klientů
II/1/2

Realizace programů zaměřených na práci s rodinou s dětmi.

Finanční zdroje : - MPSV, MV, KÚLK
Realizátor
: - poskytovatelé služeb, město
Indikátory
: - počet podpořených programů, počet klientů, počet akcí
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Cíl II/2

Vytvoření podmínek pro primární, specifickou primární a sekundární prevenci.

Průběžná opatření:
II/2/1

Podpora programům poskytujícím volnočasové aktivity mládeži, prioritně pro
vymezené cílové skupiny.

Finanční zdroje : - MŠMT, MV, KÚLK, město
Realizátor
: - NNO, školská zařízení, MP apod.
Indikátory
: - počet podpořených programů, počet klientů, počet
II/2/2

Podpora škol a dalších subjektů při realizaci programů specifické primární
prevence sociálně patologických jevů

Finanční zdroje : - MŠMT, KÚLK, RVKPP
Realizátor
: - NNO, školská zařízení, PIS PČR apod.
Indikátory
: - počet podpořených programů, počet účastníků, počet akcí
II/2/3

Realizace besed a přednášek k bezpečnému chování a zvyšování právního
vědomí pro žáky mateřských, základních a středních škol

Odpovídá
Realizátor
Indikátory
II/2/4

: - ředitel PČR-ŘPLK-ÚO, vedoucí OO PČR ŽB, velitel MP
: - P ČR, MP, odborníci
: - počet přednášek/účastníků/,cílových skupin
Zajištění veřejně přístupných sportovišť

Časový horizont
Realizátor
Finanční zdroje
Indikátory

: - vytipování sportovišť, příprava projektu, projekt 2018-2019
: - město
: - MV ČR, Nadace, město
: - počet sportovišť, jejich využití

II/2/5
Vytipovat další riziková místa ve městě
Časové období : - r.2018 - 2020
Realizátor
: - město, PČR
Finanční zdroje : - MV ČR, město
Náklady
: - dle projektových záměrů
Indikátory
: - počet rizikových míst, úroveň zabezpečení volného času (sportovišť)
Cíl III/1: Zvyšování dopravní bezpečnosti na městských komunikacích
Průběžná opatření:
III/1/1
Realizátor
Zodpovídá
Indikátory

Pokračovat v součinnostních akcích P ČR a MP včetně preventivní kontrolní
činnosti
: - P ČR, MP
: - ředitel ÚO PČR, vedoucí OO PČR, MP
: - počet akcí, stav dopravní nehodovosti, počet dopravních přestupků
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Cíl III/2: Rozvoj dopravní výchovy
Průběžná opatření:
III/2/1
Rozvíjení spolupráce s BESIPem a realizace preventivních akcí pro veřejnost.
Realizátor
: - MP, P ČR
Zodpovídá
: - manažer prevence kriminality
Finanční zdroje : - KÚ LK, město
Indikátory
: - počet akcí /účastníků/, cílových skupin
Cíl IV/1:

Součinnost, stabilita, ucelenost systému prevence kriminality s možnou
návazností v dalším období

Průběžná opatření:
IV/1/1
Stabilní finanční podpora realizace programů v souladu s prioritami koncepce.
Odpovídá
: - manažer prevence kriminality, starosta
Časové plnění : - při přípravě rozpočtu města
Indikátory
: - počet podpořených organizací/programů
IV/1/2

Plánování činnosti v oblasti prevence kriminality v souladu s Plánem prevence
kriminality a Komunitním plánem sociálních služeb SO Novoborsko včetně
zapojení dalších organizačních složek města .
: - Programy prevence kriminality na kalendářní roky
: - starosta, pracovní skupina prevence kriminality
: - manažer prevence kriminality, pracovní skupina prevence kriminality

Realizace
Odpovídá
Plní
IV/1/3

Odborné vzdělávání pracovníků zapojených do systému prevence kriminality

Realizace
Odpovídá
Plní
Finanční zdroje
Indikátory

: - od r. 2018
: - manažer prevence kriminality
: - MV ČR,KÚ LK, město, nestátní neziskové organizace
: - MV ČR, KÚ LK, město
: - počet školení/účastníků

IV/1/4
Odpovídá

Pokračování a rozvíjení spolupráce P ČR a MP
: - ředitel ÚO PČR CL, vedoucí OO PČR CV, velitel MP

IV/1/5

Propagace systému prevence kriminality v jednotlivých organizacích a
propagace preventivních programů v HIP
: - průběžně
: - manažer prevence kriminality
: - počet zpráv na web stránkách města, v tisku, počet tištěných info
materiálů

Realizace
Odpovídá
Indikátory
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VI. Kontrola a hodnocení
Na základě Plánu prevence kriminality bude každoročně zpracován Program prevence kriminality,
ve kterém budou rozpracovány jednotlivé cíle, programy a projekty včetně jejich organizačního,
finančního, materiálního zabezpečení a hodnocení efektivity podle metodiky MV ČR; na základě
jednotlivých projektových záměrů budou stanoveny konkrétní indikátory pro vyhodnocení.
Program prevence kriminality města Cvikov na kalendářní rok bude pracovní skupina prevence
kriminality (pracovní skupina), a nejpozději v lednu daného roku ho předloží starosta k projednání a
ke schválení radě města (zastupitelstvu města).
Plnění úkolů Plánu prevence kriminality a Programů prevence kriminality bude projednávat
pracovní skupina prevence kriminality vždy v červnu za pololetí a v lednu za uplynulý rok.
Hodnocení programu prevence kriminality spolu s hodnocením plánu prevence kriminality za
uplynulý rok bude předkládat starosta k projednání zastupitelstvu města (radě města) v únoru roku
následujícího.
Pololetní hodnocení Programu prevence kriminality zpracuje manažer prevence kriminality a
předloží pracovní skupině v červnu (září), splnění úkolů Programu prevence kriminality za uplynulý
rok v lednu.

VII. Vysvětlení některých pojmů
Komunitní plánování
Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů)
s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření
plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je
zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.
Zdroj: www.mpsv.cz
Probační program pro mládež
Jde o program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program
zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný
program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení
v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v
rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a
poškozeným.“ (zákon č. 218/2003 Sb. , § 17 odst. 1).
Zdroj: www.pmscr.cz
Resocializační programy
Programy se zaměřují na společensky nepřijatelné sociální postoje a způsoby jednání lidí a na jejich
začleňování do společnosti přijatelným způsobem.
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Použité zkratky
BESIP
CAN
ESF
KŘ PLK
KÚLK
MěÚ
MKDS
MP
MPSV
MSp
MV
MZ
NNO
ORP
OS
OZV
PČR
PČR ÚO
PMS
PIS PČR
RVKPP
RVZK
SPJ
SVI
TČ
VTOS

agentura působící v oblasti bezpečnosti silničního provozu
(syndrom) syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Evropský sociální fond
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
městský úřad
Městský kamerový dohlížecí systém
Městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
nevládní nezisková organizace
obec s rozšířenou působností
odbor správní
obecně závazná vyhláška města
Policie České republiky
Policie ČR - Územní odbor
Probační a mediační služba
Preventivně informační skupina Policie České republiky
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
sociálně patologické jevy
systém včasné intervence
trestná činnost
výkon trestu odnětí svobody

Použité materiály a literatura :
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (MV ČR), schválená
usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25.1.2016.
Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních
analýz – obce, kraje (OBPaPK MV - 2016).
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