STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2017
Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberce o správě a provozu dětského
dopravního hřiště v Liberci za rok 2017.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Informace Radě města Liberce o správě a provozu dětského dopravního hřiště v
Liberci v roce 2017.
Zpracoval:

Kozáková Romana - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o provozu dětského dopravního hřiště a informace o realizaci oprav a udržování na
souboru nemovitostí dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2017 dle přílohy č. 1 a
důvodové zprávy.
ukládá
předat zprávu o provozu dětského dopravního hřiště a informace o realizaci oprav a
udržování na souboru nemovitostí dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2017 odboru
investic a správy nemovitého majetku, majetkoprávnímu oddělení, Krajského úřadu
Libereckého kraje.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 15.02.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě Darovací smlouvy č.j. OLP/1544/2014 ze dne 17.9.2014 je zajišťována správa dětského
dopravního hřiště v Liberci odborem správy veřejného majetku a provoz hřiště Městskou policií
Liberec.

Výtah činnosti za oddělení dopravní výchovy a vzdělávání v budově Dětského dopravního hřiště:
1. Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání
o je zařazeno na odbor prevence kriminality
o komplexně zajišťuje ucelenou odbornou agendu a řízení oddělení dopravní výchovy a vzdělávání
o organizuje odborný rozvoj čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců městské policie ve
specializovaném školícím zařízení
o organizuje volnočasové aktivity a další nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy
o podílí se na přípravě, organizaci a realizaci projektů v preventivně výchovné oblasti a přináší
podněty k dalšímu směřování preventivních aktivit
1.1 Dopravní výchova
Městská policie Liberec vykonává na Dětském dopravním hřišti na základě dohody s Ministerstvem
dopravy ČR - BESIP dopravní výchovu mladých cyklistů. Zřizovatelem DDH je Statutární město
Liberec.
a) Povinná výuka dopravní výchovy
V rámci školního roku 2016-2017 probíhá výuka podle platného tematického plánu dopravní výchovy
stanoveného Ministerstvem dopravy ČR pro žáky 4. tříd:

o

teoretická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na téma:
o znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích
o povinná výbava jízdního kola
o dopravní značky

o

praktická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v:
o

jízdě na dětském dopravním hřišti, včetně závěrečného přezkoušení znalostí (zkoušky na
průkaz cyklisty)

V 1. pololetí školního roku 2016/17 (období měsíce září - prosince 2016) se výuky se zúčastnilo 1 450
žáků čtvrtých ročníků základních škol.
Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 (období měsíce ledna - června 2017) se výuky zúčastnilo 1 470
žáků.
Dopravní výchovu prováděnou Městskou policií Liberec ve školním roce 2016/2017 absolvovalo 2 920
žáků.
1.2 Školící středisko
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Školící středisko Městské policie Liberec (dále jen ŠS MPL) zajišťuje pro Liberec i pro jiné obce
komplexní školení a výcvik strážníků i čekatelů na pozici strážník. Celoročně zde probíhá příprava na
tzv. "prolongační" zkoušky, které strážníci podstupují každé tři roky před komisí Ministerstva vnitra. Je
zajišťován i výcvik k osvědčení o zkoušce z donucovacích prostředků, vč. dalšího vzdělávání strážníků.

Městská policie Liberec provozuje SŠ MPL v souladu se zákonem o obecní policii a příslušnou
vyhláškou MV ČR, kterou se provádí zákon o obecní policii. Školící středisko je držitelem akreditace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Školícím střediskem Městské policie Liberec v roce 2017 prošlo celkem 33 strážníků či čekatelů.
o
o

z toho absolvovali rekvalifikační kurz v délce 8 týdnů celkem 4 čekatelé, kteří se připravovali pro
Městskou policii Liberec a 1 čekatel pro Městskou policiiHeřmanův Městec.
prolongačního kurz se zúčastnilo 25 strážníků z Městské policie Liberec a 3 strážníci z Městské
policie Turnov.
1.3 Nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy

V prostorách DDH se současně realizuje výuka dopravní bezpečnosti nad rámec tematického plánu
(mateřské školy, speciální školy apod.) dle kapacitních možností dětského dopravního hřiště. Tato
činnost se uskutečňuje ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími subjekty, které se zabývají prevencí
a bezpečností provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 se zdvojnásobil počet přednášek na
téma dopravní výchova pro mateřské školy. Z 24 libereckých mateřských škol vč. spádových oblastí se
účastnilo 1 080 dětí.

Nepovinné výuky dopravní bezpečnosti na prvním stupni základních škol pro 1. až 3. ročníky se za
období školního roku 2016/2017 zúčastnilo celkem 138 žáků.

1.4 Volnočasové aktivity
Dětské dopravní hřiště je díky svému zázemí již tradičním místem pro dětské soutěže související s
bezpečností v silničním provozu. Stěžejní akcí je Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje
Ministerstvo dopravy ČR - BESIP. Městská policie Liberec převzala roli garanta a organizátora. Ve
školním kole se jí účastnilo celkem 1 725 žáků, v oblastním 140 a v okresním kole 31 žáků.

Výběr ostatních aktivit na DDH
o tréninkové jízdy žáků v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů
o akce Bezpečně s městskou policií - zážitkový den s mnoha soutěžemi pro širokou veřejnost se
zaměřením na dopravní výchovu
o volné čtvrtky pro veřejnost - otevření jízdní plochy DDH pro jízdy dětí na kole (od měsíce dubna až
do října 2017)
o letní prázdninové otevření DDH pro veřejnost (měsíce červenec a srpen, pondělí až pátek od 9:00
hodin do 14:00 hodin)
o v rámci volných čtvrtků pro veřejnost a prázdninového otevření DDH bylo v roce 2017 zapůjčeno
dětem celkem 483 kol, odrážedel, koloběžek nebo autíček
4/5

o

Týden mobility - programový den pro širokou veřejnost

Další spolupráce
a) V průběhu školního roku 2016/2017 absolvovali učební praxi na DDH studenti ze školy Střední
odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o., obor
Záchranářství a bezpečnost
obyvatel, předmět Doprava.
Kompletní zpráva o provozu dětského dopravního hřiště je uvedena v příloze č. 1.
V rámci správy dětského dopravního hřiště je prováděna pravidelná údržba a běžné opravy. V roce 2017
se konkrétně jednalo o opravu vedlější a hlavní terasy, šatny, plotu, uličních vpusti, vyštukování a
vymalování a další drobné opravy v celkové hodnotě 282 714,00 Kč.
V rámci dlouhodobého majetku bylo v roce 2017 nakoupeno 6 ks jízdních kol, 3 ks šlapadel, 3 ks
odrážedel, 1 ks tříkolky a 3 ks simulačních brýlí v celkové hodnotě 111 386,- Kč.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zpráva o provozu dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2017
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Městská policie Liberec
Tř. 1. Máje 108/48, 460 02 Liberec II, tel.: 488 578 111, tísňové volání 156
www.mpliberec.cz, e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz

Výtah činnosti za oddělení dopravní výchovy a vzdělávání v budově Dětského
dopravního hřiště

1. Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání






je zařazeno na odbor prevence kriminality
komplexně zajišťuje ucelenou odbornou agendu a řízení oddělení dopravní výchovy a vzdělávání
organizuje odborný rozvoj čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců městské policie ve
specializovaném školícím zařízení
organizuje volnočasové aktivity a další nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy
podílí se na přípravě, organizaci a realizaci projektů v preventivně výchovné oblasti a přináší podněty
k dalšímu směřování preventivních aktivit

1.1 Dopravní výchova
Městská policie Liberec vykonává na Dětském dopravním hřišti na základě dohody s Ministerstvem
dopravy ČR – BESIP dopravní výchovu mladých cyklistů. Zřizovatelem DDH je Statutární město Liberec.
a) Povinná výuka dopravní výchovy
V rámci školního roku 2016-2017 probíhá výuka podle platného tematického plánu dopravní výchovy
stanoveného Ministerstvem dopravy ČR pro žáky 4. tříd:


teoretická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na téma:
o znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích
o povinná výbava jízdního kola
o dopravní značky



praktická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v:
o jízdě na dětském dopravním hřišti, včetně závěrečného přezkoušení znalostí (zkoušky na
průkaz cyklisty)

V 1. pololetí školního roku 2016/17 (období měsíce září – prosince 2016) se výuky se zúčastnilo 1 450 žáků
čtvrtých ročníků základních škol.

Městská policie Liberec
Úřední záznam
Bc. Daniela Bušková
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Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 (období měsíce ledna - června 2017) se výuky zúčastnilo 1 470
žáků.
Dopravní výchovu prováděnou Městskou policií Liberec ve školním roce 2016/2017 absolvovalo 2 920
žáků.
Výuka dopravní výchovy je ze strany Ministerstva dopravy – BESIP částečně hrazena. Za rok 2017 činil
příjem Městské policie Liberec z této činnosti částku ve výši 139 400,- Kč.

Účast žáků 4. tříd ZŠ na výuce dopravní výchovy

Rok 2016
1 203 žáků
1 193 žáků
2 396 žáků

1. pololetí
2. pololetí
Celkem

Rok 2017
1 450 žáků
1 470 žáků
2 920 žáků

Graf výuky dopravní výchovy žáků 4. ročníků ZŠ – srovnání počtu žáků za rok 2016 a 2017
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Průkaz cyklisty
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Realizovaná výuka dopravní výchovy směřuje k získání Průkazu cyklisty. Zkoušku Průkaz cyklisty ve školním
roce 2016/2017 absolvovalo 1 347 žáků.
Dotace
V roce 2017 uzavřelo Statutární město Liberec a Krajský úřad Libereckého kraje Smlouvu o poskytnutí
dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/785/2017. Ve sledovaném roce žádalo SML prostřednictvím Městské policie
Liberec dotaci ve výši 119.750,07 Kč (bez DPH). Tuto finanční podporu KÚLK poskytl v požadované výši.
1.2 Školící středisko
Školící středisko Městské policie Liberec (dále jen ŠS MPL) zajišťuje pro Liberec i pro jiné obce komplexní
školení a výcvik strážníků i čekatelů na pozici strážník. Celoročně zde probíhá příprava na tzv.
"prolongační" zkoušky, které strážníci podstupují každé tři roky před komisí Ministerstva vnitra. Je
zajišťován i výcvik k osvědčení o zkoušce z donucovacích prostředků, vč. dalšího vzdělávání strážníků.
Městská policie Liberec provozuje SŠ MPL v souladu se zákonem o obecní policii a příslušnou vyhláškou
MV ČR, kterou se provádí zákon o obecní policii. Školící středisko je držitelem akreditace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Školícím střediskem Městské policie Liberec v roce 2017 prošlo celkem 33 strážníků či čekatelů.
 z toho absolvovalo rekvalifikační kurz v délce 8 týdnů celkem 4 čekatelů, kteří se připravovali pro
Městskou policii Liberec a 1 čekatel pro Městskou policii Heřmanův Městec.
 prolongačního kurz se zúčastnilo 25 strážníků z Městské policie Liberec a 3 strážníci z Městské policie
Turnov.

1.3 Nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy
V prostorách DDH se současně realizuje výuka dopravní bezpečnosti nad rámec tematického plánu
(mateřské školy, speciální školy apod.) dle kapacitních možností dětského dopravního hřiště. Tato činnost
se uskutečňuje ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími subjekty, které se zabývají prevencí a
bezpečností provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 se zdvojnásobil počet přednášek na téma
dopravní výchova pro mateřské školy. Z 24 libereckých mateřských škol vč. spádových oblastí se účastnilo
1 080 dětí.
Nepovinné výuky dopravní bezpečnosti na prvním stupni základních škol pro 1. až 3. ročníky se za období
školního roku 2016/2017 zúčastnilo celkem 138 žáků.
1.4 Volnočasové aktivity
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Dětské dopravní hřiště je díky svému zázemí již tradičním místem pro dětské soutěže související
s bezpečností v silničním provozu. Stěžejní akcí je Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje
Ministerstvo dopravy ČR - BESIP. Městská policie Liberec převzala roli garanta a organizátora. Ve školním
kole se jí účastnilo celkem 1 725 žáků, v oblastním 140 a v okresním kole 31 žáků.
Výběr ostatních aktivit na DDH
 tréninkové jízdy žáků v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů
 akce Bezpečně s městskou policií – zážitkový den s mnoha soutěžemi pro širokou veřejnost se
zaměřením na dopravní výchovu
 volné čtvrtky pro veřejnost – otevření jízdní plochy DDH pro jízdy dětí na kole (od měsíce dubna až do
října 2017)
 letní prázdninové otevření DDH pro veřejnost (měsíce červenec a srpen, pondělí až pátek od 9:00
hodin do 14:00 hodin)
 v rámci volných čtvrtků pro veřejnost a prázdninového otevření DDH bylo v roce 2017 zapůjčeno
dětem celkem 483 kol, odrážedel, koloběžek nebo autíček
 Týden mobility - programový den pro širokou veřejnost

Další spolupráce
a) V průběhu školního roku 2016/2017 absolvovali učební praxi na DDH studenti ze školy Střední
odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o., obor Záchranářství a bezpečnost
obyvatel, předmět Doprava.
b) VPP
K dohledu nad praktickou částí dopravní výchovy dětí byli v roce 2017 využíváni 3 Asistenti městské
policie. Jedná se o zaměstnance městské policie, kteří v souvislosti s vytvořením pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací vykonávají dohledovou službu ve městě Liberec se zaměřením na
prevenci kriminality.

V Liberci dne 3.1.2017

Zpracoval:
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vedoucí odboru prevence kriminality

OPK-01
Vedoucí OPK

Držitel certifikátu ISO 9001/2009
Strana 1/1
Platná verze 3 /od1.11.2015

