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PROJEKT PLZEŇSKÝ KRAJ - BEZPEČNÝ KRAJ  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: 

 preventivní charakter, 

 cíl projektu = další zlepšení bezpečnostní situace, 

 hlavní pozornost je věnována místní úrovni, 

 prohloubení spolupráce v bezpečnostní oblasti již 
existujících subjektů a nalezení nových partnerů, 

 orientace na zákazníka (občan a jeho oprávněné 
zájmy), 

 aktivní zapojení veřejnosti, 

 poskytnutí „služby, servisu“ – např. průzkum vnímání 
pocitu bezpečí v zapojených městech realizovaný 
ZČU 

 

 



ZAPOJOVÁNÍ MĚST A OBCÍ 

 

 navázání na projekt Plzeň – bezpečné město 

 rozdělení území na bezpečnostní okrsky 

 nastavení osobní odpovědnosti 

 prohloubení spolupráce 

 zprostředkování kontaktů veřejnosti (webový 

portál, infomateriály, ...) 

 aktivní zapojení veřejnosti 







VÝZNAMNÉ MILNÍKY PROJEKTU: 

 28. ledna 2010 – slavnostní podpis Deklarace o koordinaci a vzájemné 
spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi Plzeňským krajem a Krajským 
ředitelstvím policie Plzeňského kraje (základní dokument upravující projekt 
Plzeňský kraj – bezpečný kraj), 
 

 1. července 2010 – spuštění projektu v prvních městech Plzeňského kraje. 
Jedná se o Domažlice, Rokycany a Tachov, 
 

 1. prosince 2010 – přistoupení dalších měst regionu – Blovice, Kralovice, 
Přeštice, Sušice, Stříbro a Železná Ruda, 

 

 červen 2011 – rozšíření projektu o města Nepomuk, Horažďovice, Horní 
Bříza, Planá, Stod a obec Merklín, 
 

 v současné době je do projektu zapojeno celkem 27 měst a obcí 
Plzeňského kraje a dalších 10 je ve fázi přípravy. 



PODPOŘENÉ PROJEKTY: 

 jedním z hlavních cílů projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj je podpora dílčích 
bezpečnostních projektů, které vycházejí z místních potřeb a současně 
přesahují místní možnosti, 

 

 2010 – 4 projekty („Sprayerem legálně“, „Na kole občanům blíže“, „Bezpečná 
Železná Ruda“ a „Stříbro - vybudování městského kamerového dohledového 
systému“), 

 

 2011 - 11 dílčích bezpečnostních projektů zapojených měst a obcí a přístroj 
RealTime umožňující kvantifikaci množství informace DNA v zajištěném vzorku, 
který byl formou věcného daru předán do užívání Krajskému ředitelství policie 
Plzeňského kraje, 

 

 2012 – 21 dílčích bezpečnostních projektů (v různé fázi realizace), 
 
 

 o výběru konkrétního dílčího bezpečnostního projektu rozhodují na doporučení 
Bezpečnostní komise Plzeňského kraje kolektivní orgány Plzeňského kraje, 

 

 využití většiny z finančních prostředků přidělených na projekt (doposud téměř 
20,5 milionu a další 3,5 milionu na projekty KŘPP). 



BEZPEČNÁ ŽELEZNÁ RUDA 
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NA KOLE OBČANŮM BLÍŽE 
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SPRAYEREM LEGÁLNĚ 



STŘÍBRO – VYBUDOVÁNÍ MĚSTSKÉHO 

KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 



STŘÍBRO – VYBUDOVÁNÍ MĚSTSKÉHO 

KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 



PROJEKT HORSKÉ SLUŽBY 



CELOKRAJSKÉ PROJEKTY: 

 

 eBezpečnost,  

 Bezpečí pro seniory,  

 Informovaný senior, 

 Klidné příhraničí, 

 Zdravý Plzeňský kraj. 

 



DÍLČÍ PROJEKT „EBEZPEČNOST“ 

 identifikace a minimalizace nebezpečí hrozících při používání 
internetu, 

 interdisciplinární přístup – vytvořen projektový tým ze zástupců 
několika odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje a zástupců 
externích subjektů (Policie ČR, Pedagogicko-psychologická 
poradna, Zařízení služby školám, Hospodářská komora), 

 hlavní cílová skupina: děti a mládež, 

 oslovení prostřednictvím pedagogů, rodičů, sdělovacích prostředků, 
internetu, sociálních sítí, on-line soutěže, 

 realizace cestou lektorů připravených v rámci vlastních 
vzdělávacích aktivit 

 finančně plně zajištěno z rozpočtu Plzeňského kraje, 

 využití nejlepší praxe v této oblasti (zkušenosti pracovníků PPP, 
obdobné týmy v ČR i v zahraničí), 

 v současné době již 2. rok jeho realizace. 







DÍLČÍ PROJEKT „KLIDNÉ PŘÍHRANIČÍ“ 

 

 navazuje na projekt „Klidný region“ připravený obcemi mikroregionu Šumava - 
západ, 

 využití finančních prostředků z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-BY, 
předpokládaná částka cca 1,2 mil euro, 

 zlepšení bezpečnostní situace v oblasti BESIP v příhraničí a prohloubení 
spolupráce a informovanosti v oblasti přeshraniční turistiky na území 
Plzeňského kraje a sousedního území Bavorska, 

 vytvoření multifunkčního systému umožňujícího komplexní monitoring dopravy 
na natipovaných komunikacích a dalších významných místech souvisejících s 
přeshraniční turistikou, 

 poskytování dat obecných – volně přístupná pro všechny uživatele, citlivých – 
spravována Policií ČR, 

 vedle zajištění potřebných dat bude v rámci realizace tohoto projektu rovněž 
podpořeno vybudování potřebné přenosové soustavy. 

 



DÍLČÍ PROJEKT „BEZPEČÍ PRO SENIORY“ 

 

 cílová skupina – senioři, 

 úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského 

kraje, 

 termín realizace – druhá polovina roku 2011 a průběh roku 

2012, 

 využití finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem 

vnitra ČR, 

 

 



DÍLČÍ PROJEKT „INFORMOVANÝ SENIOR“ 

 

 cílová skupina – senioři, 

 navazuje na projekt „Bezpečí pro seniory“ (současně využití 

dobré praxe z projektu eBezpečnost), 

 rozšíření oblasti zájmu (finanční gramotnost, práce s PC, 

sebeobrana, první pomoc) 

 termín realizace – druhá polovina roku 2012, 

 využití finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem 

vnitra ČR, 

 

 



DÍLČÍ PROJEKT „ZDRAVÝ PLZEŇSKÝ KRAJ“ 

 druhá polovina roku 2011 – vstup PK do 

NSZM ČR 

 konec roku 2011 – zařazení ZPK pod projekt 

Plzeňský kraj – bezpečný kraj 

 mapování stavu 

 pracovní skupina 

 26.3.2012 – Rada PK 



NAVRHOVANÉ PRIORITNÍ OBLASTI PRO ROK 2012: 

 boj proti dětské obezitě 

 prevence rizika rakoviny prsu 

 zdravý životní styl seniorů a jejich 
informovanost 

 prevence onemocnění AIDS mezi dětmi a 
mládeží 

 

+ další aktivity (HPV, osvětová činnost, 
konference apod.) 



KOMUNIKACE 

 Za velmi významnou oblast je považována komunikace. 
Pozornost je věnována jak prohloubení komunikace mezi 
jednotlivými subjekty zabývajícími se bezpečností v daném 
místě a tím zefektivnění jejich spolupráce (včetně vytváření 
odpovídajících materiálních podmínek - PC), tak zejména 
prohloubení komunikace s veřejností. 

 

 K tomuto účelu je využíván rovněž webový portál projektu, který 
poskytuje veřejnosti velké množství zajímavých informací z 
bezpečnostní oblasti a současně občanům umožňuje 
prostřednictvím poradny nebo mailové aplikace přímo 
kontaktovat členy základních pracovních skupin. 

 

   www.bezpecnykraj.cz 

 

 Projekt má rovněž svůj profil na sociální síti Facebook. 



← 

informace o zrealizovaných a podpořených dílčích projektech 



 

← 



mnoho aktualit, zajímavostí a dalších informací.... 

← 



náš profil na Facebooku 



profil „velblouda E-mila na Facebooku 



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST. 

Mgr. Zdeněk Weber 

 
koordinátor projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj 


