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ÚVOD 
 
Roční plán BESIP LK pro oblast lidský činitel je souhrnem činností v oblasti 
BESIP Libereckého kraje a navazuje na následující důležité dokumenty 
 
• Koncepce BESIP LK (aktualizace 2008) 
• Zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2007 
• Statistiky dopravních nehod za rok 2008 
• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
 
Plán BESIP LK oblasti lidský činitel pro rok 2009 je stanoven s přihlédnu-
tím na rozbor nehodovosti v kraji. Jako prioritní oblast působnosti byla na 
základě tohoto rozboru určena problematika alkoholu za volantem. Pro 
přehlednost plánu jsou jednotlivé oblasti pojmenovány v souladu s uve-
denými dokumenty a jednotlivé projekty pak řazeny do těchto skupin.  
 
Rok 2008 byl v Libereckém kraji v oblasti prevence bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích svým způsobem průlomový. Marketingový 
plán pro oblast lidského činitele v provozu na pozemních komunikacích 
byl zpracován a následně realizován poprvé. Dokument byl schválen Ra-
dou Libereckého kraje. 
 
V roce 2008 byl nastaven nový způsob krajských aktivit v oblasti BESIP. 
Důležitým krokem pro BESIP LK bylo bezesporu signatářství Evropské 
charty bezpečnosti silničního provozu, kterým se Liberecký kraj zavázal 
pracovat na společném cíli - snížení smrtelných následků nehod do roku 
2010 na polovinu oproti roku 2001. V Libereckém kraji to znamená záva-
zek snížit počet smrtelných zranění následkem dopravních nehod z 37 na 
polovinu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Martin Sepp 
náměstek hejtmana pověřený vedením resortu dopravy 
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NEHODY V ROCE 2007 A 2008 A VYMEZENÍ PRIORIT 2009 
 
S ohledem na skutečnost, že roční plán je sestavován v listopadu 2008 
a nejsou k dispozici úplné statistiky dopravní nehodovosti za rok 2008 
jsou použity  statistické výstupy za období leden—říjen 2008. Pro sta-
novení trendů dopravní nehodovosti jsou však tato data dostatečná.  
 
Alkohol: 
 
Plán pro rok 2008 určil jako prioritu boj proti alkoholu za volantem. 
Nehody způsobené řidiči pod vlivem alkoholu vzrostly v roce 2007 o 38 
nehod na celkových 413 oproti roku 2006. V roce 2008 byl zazname-
nán prozatím nepatrný pokles těchto nehod. Za období leden - říjen 
2008 činil počet těchto nehod 330. Rozdíl oproti stejnému období roku 
2007 je 15 nehod. Pohyb směrem dolů není výrazný a počet nehod 
pod vlivem alkoholu je stále vysoký.  
 
Liberecký kraj v roce 2008 realizoval dvě kampaně na téma alkohol: 
 
Leták „Řídíš, piješ, zabíjíš“, který informoval o účincích alkoholu na lid-
ské tělo a dále poukazoval a zobrazoval nehody zaviněné řidiči pod 
vlivem alkoholu. Tato tiskovina byla distribuována prostřednictvím 
prezentačního týmu a jednotlivých odborů doprav obcí z rozšířenou 
působností po celém kraji. 
 
Víkendy bez tolerance, kdy ve spolupráci s Policií ČR, byly v Libereckém 
kraji vybrány určité ohrožené lokality, ve kterých byly prováděny kont-
roly na přítomnost  alkoholu v krvi řidičů. Akce byly realizovány za pod-
pory médií a LK. Problematika alkoholu za volantem se tak dostala více 
do podvědomí občanů LK. 
 
V obou projektech a projektu navazujícím bude Liberecký kraj pokračo-
vat. 
 
Rychlost: 
 
Doménou nehodovosti je stále nepřiměřená rychlost. V roce 2007 do-
šlo k 1620 nehodám, při kterých byla prokázána nepřiměřená rychlost. 
Při těchto nehodách přišlo o život 23 lidí. 71 lidí bylo zraněno těžce a 
393 lehce. Čísla jsou však diskutabilní, neboť reálně mohou být zahrnu-
ty některé nehody, které jsou klasifikovány jako nesprávný způsob 
jízdy. V roce 2007 došlo k nepatrnému nárůstu těchto nehod. Za obdo-
bí leden – říjen 2008 došlo 1261 nehodám v nepřiměřené rychlosti, 
které si vyžádaly 12 obětí, 61 osob bylo těžce zraněno a 332 lehce. V 
celkovém počtu nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí  došlo za 
období leden — říjen 2008 k nárůstů o 60 nehod. 
 
V roce 2009 bude téma rychlost diskutováno s představiteli Policie ČR 
jako další námět pro spolupráci.  
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Nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu: 
 
Dalším negativem, na který je plán BESIP LK 2008 zacílen, je nehodovost 
nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců a cyklistů.  
Tito účastníci zavinili za období leden — říjen 2008 celkem 138 doprav-
ních nehod při kterých zemřel 1 cyklista a 3 chodci. Děti, jako účastníci 
provozu, z tohoto počtu zavinily 41 nehod. Do října 2008 na silnicích Li-
bereckého kraje nezemřelo žádné dítě.  
 
Pro oblast nejvíce zranitelných účastníků je pro rok 2009 připravena celá 
řada projektů.  
 
 
Projekty podporované Evropskou unií: 
 
Jednou z priorit Libereckého kraje v oblasti zvyšování a prevence bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunikacích je získání podpory pro smys-
luplné projekty realizované v kraji. Nejvýznamnější je bezesporu projekt  
E5 – DOPRAVNÍ VÝCHOVA -  SOUČÁST KOMPETENCÍ UČITELE, který při-
pravuje Venkovský prostor o.p.s. společně s partnerem a koordinátorem 
pro bezpečnost silničního provozu v Libereckém kraji. Projekt je zaměřen 
na 
 
⇒ vytvoření metodických materiálů,  
⇒ vytvoření pomůcek pro výuku dopravní výchovy , 
⇒ proškolení pedagogů v této oblasti.  
 
Cílem projektu je začlenění dopravní výchovy do výuky v optimálním roz-
sahu. Výstupem projektu je kvalifikovaný vyškolený pedagog s potřeb-
ným informačním zázemím. Žádost o podpoření projektu bude podána 
do lednové výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurence 
schopnost. Z hlediska rozsahu a cílů se jedná o nejvýznamnější projekt, 
který by mohl být v Libereckém kraji realizován. Na jeho přípravě se po-
dílejí odborníci, kteří působí již řadu let v oboru zvyšování a prevence 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 
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METODOLOGIE ROČNÍHO PLÁNU 
 
Prezentované oblasti: 
 
BESIP Libereckého kraje navazuje na celonárodní strategii BESIP, proto 
jsou prezentované oblasti rozděleny obdobně. Při jejich stanovení bylo 
samozřejmě přihlédnuto ke specifikám Libereckého kraje, zejména k 
rozboru nehod a aktuálním problémům. Na základě tohoto rozboru je 
navržen rozsah a síla projekce jednotlivých projektů. 
 
Témata: 
 
V rámci jednotlivých oblastí jsou stanovena témata, která upřesňují 
cílení projektů. Témata se v jednotlivých projektech mohou prolínat. 
Projekty jsou plánovány tak, aby v nich byla zahrnuta všechna navrže-
ná témata. Každé téma má svou cílovou skupinu či skupiny publika, 
kterým je určeno. Pro přehlednost je navržena tzv. „matice cílového 
publika“. 
 
Projekty: 
 
Projektem se rozumí konkrétní soubor aktivit, který vede k prezentaci 
jednoho či více témat. Projekty jsou staveny na konkrétní období. Je 
určen počátek jejich přípravy, počátek realizace a předpokládaný ter-
mín ukončení. Projekty mohou být stanoveny na krátké období, opaku-
jící se období, či meziročně. Za tímto účelem je v plánu navržen 
„časový plán jednotlivých témat“, který přehledným způsobem zobra-
zuje realizaci projektů. 
 
Aktivity: 
 
Aktivita je konkrétní činnost, konkrétní osoby či skupiny osob, vykonají 
v rámci projektu. Aktivita může být stanovena zcela konkrétně ale i 
obecněji a to podle charakteru projektu. 
 
Čtvrtletní plán: 
 
Roční plán je rozpracováván do čtvrtletních podrobných plánů, který 
stanoví podrobný popis aktivit projektů. Čtvrtletní plán podléhá schvá-
lení Odboru dopravy Krajského úřadu LK. 
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OBLASTI A TÉMATA  2009 
 
 

Oblast O  Obecné projekty  
Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou větši-
nou zaměřeny na šíření povědomí o  bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. Obecné pro-
jekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v 
konkrétních oblastech Libereckého kraje. 

 
Oblast A Nepřiměřená rychlost 
Témata  Rychlost obecně 
  Rychlost ve městech 
  Nehodové úseky a jejich příčiny 
 
 
 
Oblast B Řízení pod vlivem alkoholu 
Témata  Nehody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu 
  Kontroly a represe 
  Mladí lidé a alkohol za volantem 
 
 
Oblast C  
Oblast C Používání zádržných systému 
Témata  Bezpečnostní pásy 
  Dětské autosedačky a jejich správné používání 
  Znalosti rodičů dětí a ukázky 
 
 
 
Oblast D Způsob jízdy 
Témata  Oblast není v roce 2009 řešena 
 
 
 
 
 
Oblast E Ochrana nejvíce zranitelných účastníků 
Témata  Chování dětí jako chodců a cyklistů 
  Dopravní výchova ve školách a mimo ně 
  Bezpečnostní prvky, reflexní materiály 
  Ohleduplnost k chodcům a cyklistům 
 
 
Oblast F Technika a profesionálové 
Témata  Zimní výbava, zimní pneu 
  Únava za volantem - řízení a odpočinek 
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SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH 
 
V roce 2008 byla úspěšně nastavena spolupráce s následujícími subjekty: 

 
⇒ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, 
⇒ Policie ČR, 
⇒ AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, 
⇒ Výzkumný tým dopravní bezpečnosti ŠKODA auto, 
⇒ Záchranný tým Českého červeného kříže, 
⇒ Městská Policie v Jablonci nad Nisou, 
⇒ Městská Policie v Liberci, 
⇒ Městská Policie v České Lípě, 
⇒ Generali pojišťovna, a.s., 
⇒ Odtahy Liberec—František Říha, 
⇒ a dalšími … 
 
Tyto a další subjekty se podílely zejména na přípravě a realizaci týdnů bez-
pečnosti v Libereckém kraji a akcích prezentačního týmu Libereckého kra-
je. Komerční subjekty se podílely na realizaci formou dodávek služeb, zpra-
vidla na jejich náklady. Spolupráce s těmito subjekty bude pokračovat v 
roce 2009 a dále. V průběhu roku budou osloveny další komerční subjekty 
a nabídnuta jim možnost spolupráce zejména v oblastech: 
 
⇒ provoz prezentačního teamu Libereckého kraje, 
⇒ provoz webového portálu bezpecne-na-silnicich.cz, 
⇒ provoz webového portálu deti.bezpecne-na-silnicich.cz, 
⇒ spolupráce na týdnech bezpečnosti v Libereckém kraji. 
 
Spolupráce s médii (Public relations) 
 
V roce 2008 probíhala spolupráce s médii na dobré úrovni.  Tiskové zprávy 
byly publikovány prostřednictvím oddělení informací a PR Krajského úřadu 
LK. Vybraných  projektů, zejména týdnu bezpečnosti a víkendů bez tole-
rance, se účastnily televize RTM, televize R1 - Genus, a některé rozhlasové 
stanice. Na zviditelnění BESIPu se podílelo i Rádio HEJ Sever. 
 
V roce 2009 bude mediální partnerství opět nabídnuto na konkrétních 
projektech, zejména pří týdnech bezpečnosti. Tiskové zprávy budou distri-
buovány obvyklým způsobem, tedy prostřednictvím oddělení informací a 
PR  Libereckého kraje. Zvýšený zájem medií se předpokládá v rámci projek-
tů: 
 
⇒ Týden bezpečnosti I/09, 
⇒ Týden bezpečnosti II/09. 
⇒ Víkendy bez tolerance 
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LIBERECKÝ KRAJ A JEHO PROJEKTY V EVROPSKÉM KONTEXTU 
 
Charta European Road Safety Charter je iniciativou Evropské komise kon-
krétně Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN), podporu-
jící snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzá-
jemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých 
členských zemích, výměnou informací a zkušeností, ale i společnými pro-
jekty pod logem iniciativy. 
 
Charta přímo vychází z bezpečnostního akčního plánu Evropské komise na 
rok 2002-2010 předloženého Generálním ředitelstvím pro dopravu a 
energii Evropské komise (DG TREN) a vyjádřeného v Bílé knize evropské 
dopravní politiky. 
 
V roce 2008 se stal LK signatářem této charty a zavázal se podílet na spo-
lečném cíli snížení obětí dopravních nehod na polovinu do roku 2010. Vý-
chozím rokem je rok 2001.  
 

Za účelem pozvednutí povědomí, zviditelnění nejlepších regionálních akti-
vit a nabídky pracovat společně pro bezpečnost na silnicích Komise usta-
novila Evropské dny bezpečnosti. 

 
První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna. 2007 a byl věnován 
mladým lidem, začínajícím řidičům a sdílení zkušeností. Byl zaměřen 
zejména na následky alkoholu a drog při řízení a zlepšování dopravní vý-
chovy mladých lidí. Liberecký kraj se připojil k prvnímu Evropskému dni 
bezpečnosti a uspořádal týden plný aktivit. Akce nesla název Týden bez-
pečnosti v LK a byla prvním projevem spolupráce. 
 
V roce 2008 vyhlásila Evropská komise druhý Evropský den bezpečnosti, 
kterého se Liberecký kraj zúčastnil již jako signatář charty. Téma dalšího 
týdne bezpečnosti znělo „Bezpečnost ve městech“.  
 
Liberecký kraj se bude i v roce 2009 věnovat spolupráci s Chartou bezpeč-
nosti silničního provozu a prezentovat své výsledky na půdě Evropské ko-
mise a to prostřednictvím Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, 
případně pomocí zastoupení Libereckého kraje v Bruselu. 
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FINANČNÍ RÁMCE PROJEKTŮ 2009 
 
Obecné projekty  
O1 - PREZENTAČNÍ TÝM      
O2 - BEZPECNE-NA-SILNICICH.CZ     
O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/09     
O4 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/09   
O5 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE     
O6 - BULLETIN „BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH“    
Celkem za oblast                                                                                       
 
Nepřiměřená rychlost 
A1 - LETÁK SMRTELNÉ NEHODY V LK 2008 
A2 - MOBILNÍ VÝSTAVA „STOP SMRTELNÝM NEHODÁM“ 
Celkem za oblast                                                                                       
 
Řízení pod vlivem alkoholu 
B1 – LETÁK ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ 
B2 – VÍKENDY BEZ TOLERANCE 
B3 – BEZ TOLERANCE II 
Celkem za oblast                                                                                       
 
Používání zádržných systému 
C1 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DDH 
Celkem za oblast                                                                                       
 
Ochrana nejvíce zranitelných účastníků 
E1 – OPTIMALIZACE DĚTSKÉHO WEBU 
E2 – KRAJSKÉ KOLO DSMC 2009 
E3 – TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK 
E4 – DOPRAVNÍ VÝCHOVA CZ a SRN 
E5 – DOPRAVNÍ VÝCHOVA -  SOUČÁST KOMPETENCÍ UČITELE 
Celkem za oblast                                                                                       
 
Technika a profesionálové 
F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK 
F2 - ZIMA 2009 
Celkem za oblast  
 
CELKEM NA PROJEKTY 2009                                                                             
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podmíněný výdaj 
 
 
 
 

Náklady uvedené v druhém sloupci budou hrazeny z rozpočtu LK (dále jsou uváděny jako „nepokryté nákla-
dy“). Náklad projektu E1 je podmíněn podporou  z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007- 2013, resp. sponzoringem.  
 
Rozpočet na projekt E5 je uveden v žádosti o podporu projektu. V případě schválení projektu bude 100% 
nákladů hrazeno z ESF. Žádost bude podána do nejbližší výzvy. 
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ČASOVÝ PLÁN PROJEKTŮ 2009 
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MĚŘITELNOST VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ 2009 
 
Obecné projekty  
O1 - PREZENTAČNÍ TÝM      
O2 - BEZPECNE-NA-SILNICICH.CZ   
  
O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/09     
O4 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/09   
O5 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE     
O6 - BULLETIN „BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH“  
  
Obecný ukazatel 
 
Nepřiměřená rychlost 
A1 - LETÁK SMRTELNÉ NEHODY V LK 2008 
A2 - MOBILNÍ VÝSTAVA „STOP SMRTELNÝM NEHODÁM“ 
 
Obecný ukazatel 
 
Řízení pod vlivem alkoholu 
B1 – LETÁK ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ 
B2 – VÍKENDY BEZ TOLERANCE 
B3 – BEZ TOLERANCE II 
 
Obecný ukazatel 
 
Používání zádržných systému 
C1 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DDH 
 
Celkem za oblast                                                                                       
 
Ochrana nejvíce zranitelných účastníků 
E1 – OPTIMALIZACE DĚTSKÉHO WEBU 
E2 – KRAJSKÉ KOLO DSMC 2009 
E3 – TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK 
E4 – DOPRAVNÍ VÝCHOVA CZ a SRN 
E5 – DOPRAVNÍ VÝCHOVA -  SOUČÁST KOMPETENCÍ UČITELE 
 
Obecný ukazatel 
 
Technika a profesionálové 
F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK 
F2 - ZIMA 2009 
 
Celkem za oblast  
 

Sledovaný ukazatel 
 
 
Počet akcí, počet oslovených účastníků 
Návštěvnost webové portálu 
 
Aktivity, partnerství, medializace 
Aktivity, partnerství, medializace 
Počet účastníků, místní rozsah 
Počet vydaných čísel 
 
POČET OSLOVENÝCH, MEDIALIZACE TÉMAT 
 
 
Počet distribučních kanálů 
Počet realizovaných výstav, návštěvnost 
 
STATISTIKY NEHOD—RYCHLOST 
 
 
Počet distribučních kanálů 
Počet realizovaných akcí, medializace 
Počet vytvořených partnerství 
 
STATISTIKY NEHOD—ALKOHOL 
 
 
Počet realizovaných akcí 
 
STATISTIKY NEHOD—ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY 
 
 
Návštěvnost webové portálu 
Zpráva o akci, medializace 
Počet akcí, počet účastníků 
Počet „rozjetých“ a připravovaných projektů 
Úspěšnost žádosti, realizace 
 
STATISTIKY NEHOD—CHODCI, CYKLISTÉ, DĚTI 
 
 
Počet distribučních kanálů 
Počet akcí, oslovení účastníků 
 
STATISTIKY NEHOD—NÁKL. A OS.  DOPRAVA 
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O. OBECNÉ PROJEKTY 

Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o  bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních 
oblastech LK. 

O1 - PREZENTAČNÍ TÝM 

Prezentační tým LK vznikl na podzim roku 2007 a orientoval se 
zejména na nejmladší účastníky provozu na pozemních komunika-
cích a to z důvodu minimalizace počtu nehod zaviněnými dětmi. V 
roce 2008 se prezentační tým účastnil 11 akcí zejména ve spolupráci 
s Policií ČR. Dále působil v rámci týdne bezpečnosti I, pořádaného v 
dubnu a v rámci týdne bezpečnosti II, který probíhal v říjnu roku 
2008. 
 
Na konci roku 2008 probíhají  jednání s možnými partnery prezen-
tačního týmu a zároveň probíhá nábor nových členů. V roce 2009 
bude nabídnuta  spolupráce pedagogické  TUL Liberec. 

Aktivity Prostředky, vstupy, zajištění Nepokryté náklady 

1 Sestavení členů týmu a jeho proškolení Koordinátor 0,- 

2 Vytvoření grafických prostředků, reflexy Dodavatel 70 000,- 

3 Jednání s potencionálními partnery týmu Koordinátor 0,- 

4 Odměny členů týmu (15  výjezdních akcí) Koordinátor 21 600,- 

5 Doprava prezentačního týmu (15 výjezdních akcí) Dodavatel 15 000,- 

 106 600,- Předpokládané nepokryté náklady celkem 

O2 - BEZPECNE-NA-SILNICICH.CZ 

Projekt trojjazyčných internetových stránek vznikl v roce 2007 za 
podpory Fondu malých projektů Interreg IIIA prostřednictvím Euro-
regionu Nisa a spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj).  
Cílem pro rok 2009 je získání prostředků na podporu provozu z ope-
račního programu Cíl III—Ziel III. Navázání kontaktů s německým 
partnerem. 
 
V roce 2008 bylo osloveno ke spolupráci Polizeidirektion Oberlausitz
-Niederschlesien. S ohledem na reformní kroky Policie v Sasku, není 
v současné době spolupráce možná. V roce 2009 bude osloven ERN, 
případně bude předmětem jednání s WORD (PL) a nabídnuta mož-
nost  zahrnout tuto spolupráci do projektu připravovaného Polskou stranou, na kterém se LK podílí. V pří-
padě zvolení projektu s partnerem z německé strany, bude realizován jako „malý projekt“. 
 
Statistiky návštěvnosti webu  ukazují, že převážná většina návštěvníků navštěvuje webové stránky tzv. na-
přímo tedy zadáním webové adresy do adresního řádku vyhledávače. Vhodné je  realizovat podporu, která 
spočívá v internetové reklamě a SEO optimalizaci, včetně oslovení partnerských webů. 
 

Datum zahájení přípravy:  … v realizaci   
Datum zahájení realizace:  víceletý projekt  
Datum ukončení projektu: víceletý projekt  
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Aktivity Prostředky, vstupy, zajištění Nepokryté náklady 

1 Překlady do  němčiny a polštiny Dodavatel 36 000,- 

2 Vytvoření návrhu pro  spolupráci Koordinátor 0,- 

3 Jednání s partnery Koordinátor 0,- 

4 Aktualizace a optimalizace obsahu Koordinátor 0,- 

5 Realizace internetové kampaně Dodavatel 30 000,- 

 66 000,- Předpokládané nepokryté náklady celkem 

Datum zahájení přípravy:  … v realizaci   
Datum zahájení realizace:  víceletý projekt  
Datum ukončení kampaně: víceletý projekt  

O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/09 

Projekty týdne bezpečnosti byly v roce 2008 realizovány dvakrát. 
První z nich proběhl v dubnu 2008 a druhý na v říjnu 2008 na zákla-
dě Evropskou Komisí vyhlášeného dne bezpečnosti ve městech. V 
rámci obou týdnů byla realizována řada aktivit. V roce 2009 se před-
pokládá uspořádání dvou týdnů  rozšířených o nové aktivity. Tyto 
aktivity spočívají zejména v „projektových soutěžích měst a obcí (viz 
O5)  a dále uspořádání masivnějších seminářů s účastí ostatních kra-
jů. První týden bezpečnosti v roce 2009 bude probíhat ve dnech 20.-
26.4.2009. 
 

Datum zahájení přípravy:  1.2.2009   
Datum zahájení realizace:  20.4.2009  
Datum ukončení projektu: 1.5.2009 

Aktivity Prostředky, vstupy, zajištění Nepokryté náklady 

1 Příprava projektové dokumentace Koordinátor 0,- 

2 Oslovení partnerů týdne bezpečnosti Koordinátor 0,- 

3 Technické a personální zázemí Dodavatelé 100 000,- 

4 PR k týdnu bezpečnosti Koordinátor 0,- 

 100 000,- Předpokládané nepokryté náklady celkem 
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