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Plzeňský kraj-bezpečný kraj úspěšně funguje již rok 
 
Plzeň, 8. 6. 2011 – Roční fungování projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj 
zhodnotili Plzeňský kraj, Policie ČR, koordinátoři projektu i starostové měst 
zapojených do projektu. V současné době je v projektu zapojeno devět měst, 
v nichž se realizovalo několik dílčích projektů. Plzeňský kraj již projekt podpořil 
částkou 6 milionů Kč. 

Hlavním cílem projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj (dále PKBK) je další zlepšení 
bezpečnostní situace na území jednotlivých zapojených měst a obcí. Projekt, který 
navazuje na projekt Plzeň - Bezpečné město, oficiálně běží od loňského února.  
Do  projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj se již zapojilo 9 měst Plzeňského kraje. 
V červenci loňského roku se jednalo o města Domažlice, Rokycany a Tachov. Koncem 
loňského roku pak přistoupila města Blovice, Kralovice, Přeštice, Stříbro, Sušice a 
Železná Ruda. V současné době je projekt spouštěn ve městech Horažďovice, Horní 
Bříza, Nepomuk, Planá, Stod a Merklín. O zapojení do projektu se jedná rovněž 
s městy Břasy, Dobřany, Hrádek, Manětín, Nýrsko, Radnice, Strašice.  

Nejnovějším dílčím projektem je eBezpečnost, jak potvrzuje hejtman Milan Chovanec. 
„Řadu dílčích akcí jsme již realizovali, takže se s nimi občané kraje měli možnost 
seznámit. Velmi zajímavou akcí je eBezpečnost. Jde o preventivní program, jehož 
cílem je zvýšení informovanosti a bezpečnosti dětí a mládeže na internetu.  
Do programu jsou zahrnuti učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Chceme také 
informovat rodiče, kteří mnohdy ani netuší, jaké nástrahy na jejich potomky  
na sociálních sítích či při používání mobilu číhají,“ vysvětluje hejtman Milan Chovanec. 

V prvním roce fungování projektu Plzeňský kraj finančně podpořil dílčí projekty Policie 
ČR „Bezpečná Železná Ruda“ a „Na kole blíže občanům“, dílčí projekt „Sprayerem 
legálně“ města Rokycany, dílčí projekt „Stříbro vybudování městského kamerového 
dohledového systému“ a v současné době je realizován dílčí projekt „RealTime“, jehož 
cílem je pořízení přístroje umožňujícího kvantifikaci množství DNA v zajištěném 
vzorku. Tento přístroj bude následně poskytnut formou věcného daru Krajskému 
ředitelství policie Plzeňského kraje.  

Policie velmi oceňuje příspěvek od kraje v podobě podpory projektů vedoucích  
ke zkvalitnění její technické výbavy. 
 „Plzeňský kraj nám vyšel maximálně vstříc v době, kdy jsme z evropských fondů 
získali dotaci na vybavení monitorovacího vozu a daroval milion korun na samotný 
nákup vozidla. Díky tomuto vozu bude policie schopna monitorovat účastníky pochodů 
a dokazovat případnou trestnou činnost. Konkretizování takových osob bylo leckdy 
hodně složité, monitorovací vozidlo, které poskytne kvalitní obrazový i zvukový 
záznam, tuto činnost usnadní,“ chválí spolupráci s Plzeňským krajem krajský policejní 
ředitel Jaromír Kníže. 

V rámci projektu PKBK jsou v současné době připravovány rovněž aktivity, které 
přesahují svým významem hranice jednotlivých měst či obcí. Jednou z nich je aktivita 
zaměřená na bezpečnost našich seniorů „Bezpečí pro seniory“.  



„Na realizaci tohoto projektu budeme velice úzce spolupracovat s policisty Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje a na financování využijeme rovněž prostředky 
získané v rámci finančního grantu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Dalším 
takovým projektem je „Klidné příhraničí“, projekt směřovaný do zlepšení dopravní 
situace a bezpečnosti v oblasti dopravy v příhraničí Plzeňského kraje. Tento projekt je 
v současné době ve své přípravné fázi a měl by navázat na připravovaný projekt 
„Klidný region“, “ doplňuje koordinátor projektu PKBK Zdeněk Weber. 
 
Plzeňský kraj a policejní krajské ředitelství dokáží projektu vytvořit podmínky a 
podporu. Konečný efekt celého projektu je však v rukou členů základních pracovních 
skupin zřízených v zapojených městech a obcích.  
 
 
Souhrn-dílčí projekty:  
 
 První etapa vybudování městského kamerového systému ve Stříbře (09/2011) 

částka : 1 100 000 Kč. 
 

 Bezpečná Železná Ruda-nákup skialpinistického vybavení policistům (01/2011) 
částka: 32 tis.Kč. 

 
 Na kole občanům blíže – pořízení horských kol a cyklistického vybavení pro 

policisty vybraných obvodních oddělení (04/2011) 
částka: 380 tis. Kč. 
 

 Projekt města Rokycany Sprejerem legálně (03/2011), částka: 60 tis. Kč. 
 

 Pořízení přístroje RealTime (06/2011), částka : 1 600 000 Kč. 
  
Zhruba 1 milion korun byl poskytnut na pořízení výpočetní techniky pro některá 
obvodní oddělení policie a strážníky městské policie. 


