
Komise prevence kriminality 

města Ústí nad Labem 
 

Zápis ze 7. zasedání ze dne 14.6.2019 
 

Přítomni : Mgr. Bc. Petr Zvonař, Ing. Slavomír Chroust, Ing. Drahoslav Tesař, Milan Anýž, Ing. 

Stanislav Dunaj, Josef Lutka, plk. Mgr. Vladimír Danyluk 

 

Omluveni: Mgr. Jan Tvrdík, Ing. Pavel Bakule 

 

Hosté :  Marie Jakubcová – místostarostka ÚMO centrum, Bc. Jan Novotný – zástupce ředitele MP, 

Jiří Jozífek – velitel 1. okrsku MP, Mgr. Lenka Jaremová - OKSS 

___________________________________________________________________________ 

Mgr. Zvonař přivítal členy komise a pozvané hosty na jednání a seznámil je s body dle programu. 

 

1. Centrum města – veřejný pořádek 

Mgr. Zvonař informoval o předloženém materiálu od Ing. Bakuleho. Za poslední týden před jednáním 

KPK je evidováno 5 stížností, které se týkají stejného tématu – na lavičkách sedí podezřelá individua 

(kouří, pijí alkohol, hlučí), pohybují se zde bezdomovci, narkomani a údajně dealeři drog, prostranství je 

jeden velký nepořádek. Za měsíc květen MP řešila 12 x znečištění veřejného prostranství, 38 x vykázání 

z místa, 6 x porušení obecně závazné vyhlášky – konzumace alkoholu, 5 x dopravní přestupek, 7 x sběr 

infekčního materiálu, 1 x volné pobíhání psa.  

Paní Jakubcová doplnila, že i ÚMO si provádí samo monitoring čistoty a dalších nedostatků. 

Konstatovala, že dojde ke zrušení dětského hřiště za Barborkou. Též sdělila, že bude jednáno s vlastníky 

domovního fondu v ulici Hrnčířská. 

Bc. Novotný doplnil materiál Ing. Bakuleho. Konstatoval posílení hlídek MP, kdy je služba posilována i 

z ostatních útvarů MP. 

Dále došlo k doplnění ze strany p. Jozífka, kdy sdělil, že strážníci provádí zvýšený dohled a potvrdil slova 

Bc. Novotného o posilování hlídek z jiných útvarů MP. 

Po projednání dojde k posunutí laviček směrem k zastávkám MHD, ÚMO centrum + MP zmapují a 

vyberou lavičky, které se posunou.  

Mgr. Zvonař závěrem k tomuto bodu doplnil informaci o jednáních se SŽDC, bezkuřácká zóna u hlavního 

nádraží ČD. Mgr. Zvonař zjistí u SŽDC stav ohledně umístění piktogramu zákazu kouření, dále přesunutí 

košů na druhou stranu nádražní haly do zanádraží a vytvoření míst pro kuřáky a dále přípravu na 

vybudování nočního uzavírání průchodů. 

 

2. Předlice – veřejný pořádek 

Dle materiálu Ing. Bakuleho zintenzivněny kontroly ze strany MP. Posíleny hlídky APK. 

Bc. Novotný a p. Jozífek oba shodně doplnili tento materiál o konstatování zintenzivnění kontrol ze 

strany MP, oba shodně doplnili informaci o zlepšení situace v průmyslové zóně. 

Mgr. Zvonař doplnil, že v sobotu 08. 06. 2019 průmyslovou zónu projel, parkovalo 60 kamionů, 

nepořádek nebyl, vše ve sběrných nádobách. 

Místostarostka paní Jakubcová doplnila, že pravidelně posílají pracovníky VPP na úklid. 

 

Různé 

1. Brná 

Řešeno parkování vozidel v Brné na místech, kde je parkování nevhodné nebo úplně zakázané. 

Konstatováno, že MP je informována. Bc. Novotný doplnil, že informace byla MP předána a MP se 

situací zabývá. Nutno řešit dlouhodobě. 

 

2. Přestupkové jednání fyzické osoby – podnikatele 

Paní místostarostka Jakubcová informovala o přestupkovém jednání fyzické osoby – podnikatele v oblasti 

Klíše. Řešeno ve spolupráci s MP a KHS. 



K tomuto plk. Mgr. Danyluk dpolnil, že s paní místostarostou již hovořil a že v případě potřeby je též 

možnost volat PČR. 

 

 

Další jednání KPK bylo stanoveno na 13.9.2019 ve 12,00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ústí nad 

Labem. 

 

                                                Mgr. Bc. Petr Zvonař,  v.r 

                                                          předseda KPK   


