
Komise prevence kriminality 

města Ústí nad Labem 
 

Zápis ze 6. zasedání ze dne 17.5.2019 
 

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

                        Milan Anýž, Ing. Stanislav Dunaj, plk. Mgr. Vladimír Danyluk, Ing. Pavel Bakule. 

                         

Omluveni : Josef Lutka. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Kontroly v prostředcích MHD (součinnost revizorů DPmÚL a strážníků MP) 

Ing. Bakule seznámil členy KPK s výsledky preventivních akcí z měsíce Duben 2019 , které byly 

zaměřeny na linku č.57 (Mojžíř – Kr.Březno) : 

- 10.4.2019 / 10-17,00 hod. – kontrolováno 1 703 osob, vykázáno z přepravy 252 osob, dalších cca. 

250 osob nenastoupilo, 

- 17.4.2019 / 10-17,00 hod. – kontrolováno 1 772 osob, vykázáno z přepravy 189 osob, dalších cca. 

150 osob nenastoupilo,  

- 24.4.2019 / 10-12,00 hod. – kontrolováno 398 osob, vykázáno z přepravy 80 osob, dalších cca. 60 

osob nenastoupilo. 

 

CELKEM -  3 873 osob zkontrolováno, 521 osob vyloučeno z přepravy, cca. 460 osob nenastoupilo. 

Další kontroly jsou stanoveny v květnu a červnu 2019. 

 

2. Problematika zakládání černých skládek 

Za poslední 3 týdny se strážníkům MP podařilo zadržet nebo ustanovit 14 případů založení nepovolených 

skládek. Všechny případy byly předány ke správnímu řízení na Odbor životního prostředí MmÚ. Dále se 

v letošním roce podařilo MP zadržet nebo zpětně ustanovit 21 přestupců – zakládání nepovolených 

skládek nebo znečišťování veřejného prostranství – v sídliště Mojžíř. Všechny případy byly předány ke 

správnímu řízení na přestupkovou komisi MO Neštěmice. V současné době je dalších 11 míst pod 

kontrolou fotopastí nebo mobilních kamer městské policie. Vyhodnocování bude prováděno průběžně.   

 

Ing. Tesař požádal o cílenou kontrolou v okolí sídliště Dobětice, kde v současné dobu také dochází 

k značnému nepořádku v okolí kontejnerů na odpad. 

 

Ing. Dunaj upozornil, že v MO Střekov dochází pravidelně k velikému nepořádku u kontejnerů na tříděný 

odpad, zejména u skla. AVE při odvozu odpadu okolí kontejnerů neuklízí a skleněné láhve postavené 

mimo kontejner neodstraňuje. 

 

3. Železniční nádraží a stanice na území města ÚL 

Mgr. Zvonař informoval členy KPK o jednáních na ředitelství SŽDC, které se uskutečnily 29.4.2019 a 

15.3.2019. Za město ÚL byly přítomni Mgr. Zvonař (předseda KPK), pí.Jakubcová (místostarostka MO 

Město) a Ing. Bakule (ředitel MP). Za SŽDC byl přítomen oblastní ředitel Ing. Kašpar a p.Starý. 

 

Zástupci SŽDC kladně hodnotili vyřešení problematiky na nádražích Mojžíř a Neštěmice – shlukování 

mladistvých a narušování veřejného pořádku – kontroly strážníků MP problém vyřešily. Po vzájemné 

dohodě dojde k úklidu kolejiště na nádraží v Kr.Březně, poté MP zajistí průběžnou kontrolu 

prostřednictvím kamerového systému, aby došlo k případné identifikace původců vznikajícího nepořádku. 

Kontroly ze strany MP na Záp.nádraží jsou dostatečné, v případě potřeby je reakce MP okamžitá. 

Problematika Hl.nádraží stojí na časté přítomnosti tzv. závadových osob (bezdomovci, narkomané), bylo 

navrženo, aby SŽDC označilo venkovní část budovy za prostor se zákazem kouření, zároveň platí OZV o 

zákazu pití alkoholu na veřejném prostranství. MP zintenzivní kontroly na alkohol a kouření, současně se 

zvýšila kontrolní činnost v okolí nádraží (ul. V Jirchářích, Hradiště, U Nádraží a Hrnčířská).  



 

Různé 

1. Měření průjezdu vozidel  

Ing. Bakule sdělil, že na dalších dvou místech budou po dohodě s odborem dopravy MmÚ umístěny 

sčítací radary (ul. Palachova a ul. Nová). Výsledky budou předloženy k projednání do KPK. 

 

2. Protialkoholní záchytná stanice (PZS) 

Ing. Tesař informoval členy KPK, že od 13.5.2019 byla v Teplicích zprovozněna nová PZS, kterou lze 

využívat v případě řešení silně podnapilých osob nebo osob pod vlivem návykových látek.  

 

3. Situace v ul. Hrnčířská - zeleň  

Mgr. Zvonař informoval členy KPK o řešení současné situace v ul. Hrnčířská, kde si obyvatelé domů 

stěžují na vzrostlé stromy, které jim zabraňují v průniku světla do bytů. Zároveň se projednává 

alternativní řešení v odstranění laviček, z důvodu problematiky bezdomovců. KPK se jednohlasně shodla 

na tom, že v případě zeleně se jedná o problematiku odboru životního prostředí a správce komunikace. 

Zároveň jednohlasně odmítla odstraňování laviček.   

     

4. Dětský pobytový tábor HOLANY  

Ing. Bakule informoval, že v termínu od 26.-31.5.2019 bude v rámci Programu PK realizován pobytový 

tábor pro děti. Členové KPK mají možnost se na tábor přijet podívat. 

 

5. VOLBY do Evropského parlamentu  

plk.Mgr. Danyluk a Ing. Bakule společně podali sdělení, jakým způsobem bude zajištěn veřejný pořádek 

po dobu konání Voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019. 

 

Další jednání KPK bylo stanoveno na 14.6.2019. 

 

 

 

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

                 tajemník KPK                                                                 předseda KPK   


