
 

Tisková zpráva 
po 1. Radě města Liberec 

 
 

Poprvé v letošním roce se sešla Rada města Liberec na svém pravidelném zasedání, a to v úterý  

8. ledna 2013. Radní měli na programu téměř dvě desítky bodů. 

Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec 

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu kriminality na území města Liberce schválila Rada města Liberce 

Program prevence kriminality na rok 2013, který by měl pomoci zvýšit bezpečnost ve městě. 

Program, vypracovaný Městskou policií Liberec za spolupráce Policie ČR a dalších subjektů, ještě 

bude schvalovat městské zastupitelstvo.  

Zatímco v roce 2010 bylo podle statistik na území města Liberce spácháno 5297 trestných činů, o rok 

později jich bylo už 5635. Vzrostl počet všech druhů kriminalit. Nejvýraznější je nárůst mravnostní 

kriminality (o 68 %) a násilné (o 24 %). Nejrozšířenějším druhem kriminality je majetková, v roce 2010 

bylo zaznamenáno 3075 trestných činů tohoto druhu, za rok 2011 pak 3361. Současně ze 

statistického srovnání vyplývá, že kriminality se v roce 2011 ve zvýšené míře dopouštějí děti – u nich 

došlo k nárůstu o 85 % a u mladistvých pachatelů o 29 %. Je také zastoupen větší počet recidivistů 

(nárůst 11 %). 

V násilné kriminalitě, počítáno v poměru k počtu obyvatel, dokonce obsadilo město Liberec 

v žebříčku všech krajských měst v České republice nelichotivé druhé místo (po Ostravě). Hlavní město 

Praha nebylo do statistických údajů zahrnuto. V násilné trestné činnosti je na prvním místě úmyslné 

ublížení na zdraví. Nejčastěji k této kriminalitě docházelo na třídě 1. máje, zatímco například ulice 

Fügnerova, kde panuje největší obava obyvatel z trestné činnosti, se vyznačuje spíše výskytem jiné 

trestné činnosti, než je násilná kriminalita. 

V oblasti loupežných přepadení se potvrdilo, že k většině z nich dochází v dopoledních a odpoledních 

hodinách, a nejrizikovějším dnem v týdnu je středa. 

V Liberci existují v oblasti násilné trestné činnosti „světlá místa“, tedy lokality, kde se násilná 

kriminalita prakticky nevyskytovala. Jsou to např. městské části: Ruprechtice, Starý Harcov, 

Vratislavice nad Nisou, sídliště Kunratická, Horní Hanychov, Staré Pavlovice. 

V porovnání s ostatními krajskými městy kromě Prahy v oblasti krádeží dvoustopých motorových 

vozidel při přepočtu na počet obyvatel drží Liberec za rok 2011 první místo, došlo zde tedy v poměru 

k počtu obyvatel k nejvyššímu počtu krádeží (celkem 334). Situace se nezlepšila ani v roce 2012 – 

z tohoto roku jsou známy statistické údaje za první pololetí. 



V roce 2011 bylo ukradeno v Liberci 334 dvoustopých motorových vozidel, tzn. průměrně 28 vozidel 

za měsíc. Od začátku roku 2012 do konce července jich bylo ukradeno 187, tzn. 27 vozidel za měsíc. 

Nejčastěji kradenou tovární značkou je Škoda Octavia. Nejrizikovější jsou okrajová sídliště a 

parkoviště obchodních domů. Naopak se tato kriminalita více méně vyhýbá místům, opatřeným 

kamerovým systémem. Pravděpodobně nejrizikovějšími místy jsou v současnosti Králův Háj, sídliště 

Kunratická a parkoviště obchodních domů. 

Program prevence kriminality navrhuje několik okruhů řešení: 

1. Instalace pevné celootočné kamery v lokalitě sídliště Kunratická (umístění kamery na střeše 

panelového domu nad ulicí Olbrachtova). 

2. Pořízení mobilní kamery pro operativní nasazování v dalších lokalitách (především pro 

sídliště Králův Háj).  

U tohoto projektu bude zažádáno o dotaci na Ministerstvu vnitra ČR, spoluúčast města by činila 

10 %. 

3. Senior akademie. Jde o školení seniorů nad 65 let, kteří jsou jednou z nejohroženějších 

skupin. Realizátory programu budou Komunitní středisko Kontakt a Městská policie Liberec. 

Bude zažádáno o dotaci na ministerstvu vnitra, spoluúčast města je 10%. 

 

4. Děti na rozcestí – resocializace dětských delikventů. Program bude spočívat v utvoření 

uzavřené skupiny 8 – 12 dětí, které se již dopustily protiprávního jednání. Skupina se bude 

scházet jednou týdně, po dobu 3 měsíců (tj. 12 setkání). Děti se zde budou účastnit 

strukturovaných aktivit, které budou vzhledem k věku založeny především na prožitkově - 

edukační formě. Hrazeno by mělo být z dotace ministerstva vnitra, spoluúčast města 10%. 

 

5. Osvětová přednášková činnost pro žáky libereckých škol a klienty zařízení pro seniory, dále 

přednášková činnost pro dospělé na téma internetové hrozby dětí a prezentace a ukázky 

z činnosti městské policie. Bude financováno z prostředků Městské policie Liberec. 

 

6. Dopravní hřiště – bezpečnost silničního provozu, preventivní programy pro děti a seniory. 

Bude hrazeno z prostředků Městské policie Liberec spolu s Libereckým krajem. 

 

7. Preventivní radar se osvědčuje jako účinný nerepresivní prostředek k zvýšení dopravní 

respektovanosti v rizikových místech (blízkost škol, dětských hřišť, nepřehledných úseků). 

Vzhledem k tomu, že má městská policie k dispozici pouze jedno zařízení, umísťuje dopravní 

radar pouze dočasně, podle urgentní potřeby. Ve městě se však nachází riziková místa, která 

by bylo vhodné osadit rychlostním radarem na stálo. Proto městská policie hodlá v roce 2013 

zakoupit další dva preventivní radary, které budou moci být umístěny trvale. 

NÁKLADY: 

1. Rozšíření kamerového systému, III. etapa: celkové náklady - 613.000,- Kč, spoluúčast – 

63.000,-Kč 

2. Senior akademie: celkové náklady 75.000,- Kč, spoluúčast – 7.600,-Kč. 

3. Děti na rozcestí: celkové náklady 78.000,- Kč, spoluúčast – 9.000,-Kč. 



Rada města jmenovala nového ředitele školy 

Nového ředitele bude mít od 1. února Základní škola Ještědská v Liberci. Konkurzní komise se na 

základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení hlasováním usnesla, že 

nejvhodnějším kandidátem ze sedmi přihlášených uchazečů je Mgr. Lukáš Houda. Zkušenosti má 

s vyučováním zeměpisu a tělesné výchovy ze Základní školy Sokolovská (odloučené pracoviště nám. 

Míru). Ve funkci nahradí bývalou ředitelku Andreu Gardoňovou, která vloni v říjnu rezignovala. Rada 

města vkládá do nového ředitele důvěru k nastolení stabilizace poměrů ve škole. 

 

Rada architektů se zabývala zajímavými záměry 

S jednotlivými tématy a výsledky jednání rady architektů se seznámili na svém posledním zasedání 

liberečtí městští radní. Pětičlenná rada architektů města Liberce vznikla vloni v březnu na základě 

výběrového řízení. Dosud se uskutečnilo osm jednání této rady, na kterých její členové řešili jak 

investiční záměry města, tak i soukromé investiční záměry, o jejichž projednání si investoři sami 

požádali.  

Na podnět rady architektů se nyní zpracovává například studentská práce na Fakultě umění a 

architektury Technické univerzity v Liberci, která se zabývá oblastí dolního centra města naproti 

krajskému úřadu (od bývalých Montážních závodů po Babylon) s možným rozvojovým potenciálem. 

Připravena jsou další témata, například, jak do budoucna naložit s lokalitou v okolí Papírového 

náměstí.  

Jeden z problematických projektů, kterými se rada zabývala, byl privátní projekt „Tři věže“ z 

libereckého ateliéru Mjölk. Tento projekt je jedním z návrhů, který odpovídá na otázku, co se 

zanedbaným areálem bývalých montážních závodů v bloku mezi ulicemi U Nisy, Kladenská a 

Tatranská. Záměr výstavby tří věžových domů s byty ale není v souladu s platným územním plánem a 

město Liberec nemá zpracovanou studii na případnou možnost výstavby výškových budov ve městě, 

výstavbu proto rada architektů nedoporučila. Na toto území bylo v minulosti vypracováno už několik 

studií na zástavbu. Na jeden v minulosti vyprojektovaný obytný komplex je vydáno územní 

rozhodnutí. 

 

V Liberci 9. ledna 2013 


