Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise prevence kriminality, konané dne 24.08.2021

Přítomni: Mgr. Jan Šmíd, Mgr. Lukáš Herich, DiS., PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA, Ing. Lukáš Moudrý,
DiS.
Nepřítomni: Mgr. Vladimír Volráb, Mgr. Radek Pospíšil, Václav Němeček.

1. Komise diskutovala o problémech v městské části Podmokly. Lidé se zde necítí bezpečně.
Tento pocit je zejména vyvoláván přítomností lidí, kteří užívají drogy, nebo jsou bez domova.
Obě dvě skupiny se zde bezcílně potulují a mnohdy obtěžují ostatní lidi, za účelem získání
drobného finančního obnosu. Ke zlepšení tohoto stavu by výrazně pomohlo přesunutí K-centra
z ulice Teplická 31, Podmokly např. do ulice Na Pískách v městské části Děčína 5 a přesunutí
tržnice od obchodního domu Koral resp. Hlavního nádraží Děčín do prostor před budovou
České spořitelny, a.s., mezi ul. Prokopa Holého a ul. Tržní, kde je vybudována tržnice a
historicky tam i patří.
K-centrum je situováno v ulici Teplická 31. Služby centra využívají především lidé, kteří užívají
nelegální drogy. Kontaktní centrum své služby klientům poskytuje v provozní době od 8:30 do
17:00 hod.
Městská policie dlouhodobě monitoruje zvyšující se trend výskytu problémových osob
v Podmoklech. Tito lidé využijí služby kontaktního centra, po jeho opuštění se však nadále
zdržují na veřejných místech v Podmoklech a mnohdy výrazně přispívají k narušování
veřejného pořádku a snižování pocitu bezpečí. To samozřejmě občané vnímají negativně.
Přesun K-centra je proto prioritou. Bezpečnostní komise ještě projedná toto téma se zástupci
sociální komise a dalšími zástupci města, ale doporučení Radě města bude jednoznačné.
2. Komise plánuje realizaci opatření vedoucí k prevenci před vznikem trestné činnosti související
s drogami se zvláštním zaměřením na vytipované lokality ve městě. Těmi jsou zejména městská
část Podmokly a Mariánská louka. MP vytvořila seznam problémových domů na území města,
kde jsou byty pronajímány a majitelé těchto domů se o tyto domy řádně nestarají a v okolí pak
dochází k častému narušování veřejného pořádku v mnoha ohledech. Se seznamem byl
seznámen předseda komise.
3. Ředitel MP informoval členy komise o tom, že proběhlo výběrové řízení na pozici strážník MP
Děčín. Vybráni jsou tři uchazeči. Tito by v blízké době měli projít vzdělávacím kurzem, který je
nutný pro získání osvědčení pro práci strážníka. Tito strážníci přispějí k posílení stavu hlídek,
které zajišťují pěší hlídkovou službu v Podmoklech.
4. Ředitel MP informoval členy komise o nárůstu výskytu závadových osob u ZŠ Vojanova. V místě
se nachází ubytovna a mnoho bytových domů, ve kterých tito lidé bydlí. Ke zvýšení pocitu
bezpečí byla operativně do této lokality přidělena hlídka strážníků a hlídka asistentů prevence
kriminality. Také byl určen konkrétní strážník, který monitoruje bytové domy a v případě

podezření na porušování zákonných norem připravuje podklady pro příslušné orgány, zejména
stavební úřad.
5. Členové komise navrhují další opatření, která by postupně měla vést ke zlepšení pořádku a
bezpečnosti ve městě:
-

-

-

-

-

Pokračovat v započatých kontrolách domů, kde dochází k pravidelnému porušování
zákonných norem. Kontroly provádí Stavební úřad, HZS, hygiena… V případě zjištění závad
a tedy neplnění si zákonných povinností majitelem domu, musí být ukládány sankce a
příkazy k odstranění závad. Následně pak provádět další kontroly.
Pokračovat v razantním postupu proti rodičům, kteří se řádně nestarají o své děti a např.
nedbají o jejich školní docházku. Již při relativně malém počtu neomluvených hodin musí
být ze strany škol podáváno trestní oznámení, případně je oznamovat správnímu orgánu.
V momentě, kdy jsou takoví rodiče uznáni vinnými, byť jen z přestupku v této oblasti, tak
je jim zastavena určitá část sociálních dávek. Tento postup uplatňovat i opakovaně.
Společně s úřadem práce pokračovat ve vytipovávání jedinců, kteří jsou na tomto úřadě
hlášeni a stát za ně platí zdravotní a sociální pojištění, ale oni pracují tzv. načerno.
V případě zjištění takové osoby, je tato okamžitě vyškrtnuta z evidence úřadu práce.
S inspektorátem práce pokračovat ve spolupráci, jejímž cílem je vyhledávání nelegálních
zaměstnanců. V případě podezření v této oblasti je na místo tímto úřadem vyslána
kontrola.
Pokračovat v nově zavedené praxi nepovolování předzahrádek u restaurací, kde byly
v minulosti problémy na úseku veřejného pořádku.

Termín dalšího jednání komise bude stanoven po dohodě s předsedou komise.

Zapsal: Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
tajemník komise v.r.

Mgr. Jan Šmíd
předseda komise v.r.

