
Komise prevence kriminality 

města Ústí nad Labem 
 

Zápis ze 4. zasedání ze dne 15.3.2019 
 

Přítomni : Mgr. Bc. Petr Zvonař, Ing. Slavomír Chroust, Ing. Drahoslav Tesař, Mgr. Jan Tvrdík,  

                        Milan Anýž, Ing. Stanislav Dunaj, Josef Lutka, plk. Mgr. Vladimír Danyluk,  

                        Ing. Pavel Bakule.                         

Hosté :  Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora města.  

___________________________________________________________________________ 

1. Zpráva o činnosti Policie ČR 

plk.Mgr. Vladimír Danyluk seznámil přítomné členy KPK se stavem kriminality za rok 2018. Za uvedené 

období bylo řešeno 2 619 trestných činů, což je o 441 trestných činů méně než v roce 2017 (3 060 t.č.). 

V porovnání s rokem 2017 došlo ke snížení nápadu trestné činnosti u vybraných oblastí - násilné činy (-

51), krádeže vloupáním (-42) a krádeže prosté (-156). Objasněnost trestných činů činila 69,42 %, v roce 

2017 to bylo 69,93%. 

 

2. Zpráva o činnosti městské policie Ústí nad Labem 

Ing. Pavel Bakule předložil členům KPK bezpečnostní zprávu o činnosti MP za rok 2018. Celkem bylo ze 

strany MP řešeno 18 127 přestupků, z toho nejvíce přestupků bylo řešeno v MO Město (8 639 př.), dále 

MO S.Terasa (3 394 př.), MO Neštěmice (2 811 př.) a MO Střekov (1 220 př.). V oblasti dopravy bylo 

řešeno 16 693 přestupků a v oblasti veř. pořádku 1 434 přestupků. Celková zpráva je uložena na 

webových stránkách města Ústí nad Labem. 

 

3. Informace o jednání s řediteli školských zařízení  

Ing. Bakule seznámil členy KPK s výsledkem jednání dne 19.2.2019 u starosty MO S.Terasa 

p.Šimanovského, kterého se zúčastnili všichni zástupci školských zařízení. K otázce bezpečnosti bylo 

předloženo více požadavků na řešení dopravní situace v okolí škol, ve dvou případech byla dohodnuta 

zvýšená kontrola na dohled u dětských hřišť po skončení vyučovací doby. Všichni byli seznámeni se 

záměrem MVČR o vyhlášení dotačního titulu na rok 2020 (Bezpečná škola). 

 

Různé 

1. Mobiliární exekuce  

Mgr. Zvonař seznámil komisi se zpracovaným návrhem metodického postupu pro Policii ČR a Městské a 

obecní policie, který řeší postup hlídek v případech, kdy prostřednictvím linky 158 nebo 156 dojde 

k žádosti ze strany exekutora či jeho vykonavateli nebo povinným subjektem o přítomnost policistů nebo 

strážníků z důvodu nejasnosti podmínek vykonávané exekuce.   

 

2. Tématické bloky  

Mgr. Zvonař předložil členům KPK návrh tematických bloků, který se týká bezpečnostní problematiky. 

Zároveň uložil všem členům KPK, aby do 22.3.2019 zaslali tajemníkovi KPK vlastní návrhy na doplnění 

předloženého obsahu bloků. Na dalším jednání dne 12.4.2019 bude provedena konečná úprava.  

 

3. Sociální problematika  

Mgr. Vlach informoval členy KPK o budoucích aktivitách města ÚL, které budou mít za cíl, co nejvíce 

využít poskytované dotační tituly EU i ČR. Mezi hlavní oblasti bude patřit sociální problematika např. 

sociální bydlení, oblast seniorů apod..     

 

Další jednání KPK bylo stanoveno na 12.4.2019 ve 12,00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ústí nad 

Labem. 

 

   Ing. Pavel Bakule, v.r.                                                Mgr. Bc. Petr Zvonař,  v.r 

           tajemník KPK                                                                 předseda KPK   


