
KULATÝ STŮL č. 1 
 

téma: „NEPŘIZPŮSOBIVÍ“ 
19. 1. 2012 v sále KS Štětí, od 17:30 

 
Pracovním setkáním provázel místostarosta Mgr. Ing. Miroslav Andrt. V úvodu 
představil hosty z řad odborníků, a to Bc. M. Kliku (radní Ústeckého kraje, velitele 
Městské policie Litvínov), Mgr. L. Černou (úřad práce ČR, pobočka Ústí nad Labem), 
Bc. J. Ryšánkovou (radní Ústeckého kraje), npor. Bc. J. Hracha (vedoucí místního 
oddělení Policie ČR), L. Jakubíčkovou (Kontaktní centrum Litoměřice), Mgr. P. 
Lípovou (odbor sociálních věcí MěÚ Štětí) a M. Nováka (strážník pověřený řízením 
Městské policie Štětí). 
 
1. Místostarosta připomněl výsledky Fóra Zdravého Města Štětí, které proběhlo 13. 

října 2011 a seznámil přítomné s pořadím deseti problémů, které občany města 
trápí nejvíce. Na prvních dvou místech se s velkým náskokem umístilo téma 
„nepřizpůsobiví“ a „sociální práce s nepřizpůsobivými“. Vzhledem k tomu, že tato 
témata spolu úzce souvisí, byly na programu jednání oba tyto body. 

2. Bc. Klika popsal situaci v Ústeckém Kraji. Upozornil na fakt, že otázka 
vyloučených lokalit se netýká pouze pohraničí, ale také některých měst. Popsal, 
jak otázku „nepřizpůsobivých“ řeší ve městě Litvínově. Zodpověděl dotazy občanů 
týkající se mj. prostupného bydlení, zapojování etnických menšin do pracovního 
procesu ad.  

3. Účastníci byli rozděleny do pěti skupin. Ve stanoveném čase měli za úkol 
navrhnout řešení bezpečnosti ve městě. Vzešlé návrhy lze rozdělit do 
následujících témat. 

 
Zodpovědnost rodiny 
• postihování rodičů za chování a skutky jejich dětí – zvýšená zodpovědnost rodin, 
• závislost dávek na školní docházce dětí. 
 
Městská policie a Policie ČR 
• zvýšit represe, okamžitý postih, 
• všem měřit stejným metrem i mladistvým,  
• kontrola práce strážníků MěPol, 
• zkvalitnění kamerového systému, 
• častější kontrola problémových lokalit (u Tesca, dětská hřiště). 

 
Drogová problematika  
• kontroly ve školách, na ubytovnách,  
• osvěta v oblasti prevence kriminality. 
 
Herny  
• omezení, či zrušení provozoven s automaty. 
 
Sociální práce 
• povinná práce – získání pracovních návyků, pomoc s hledáním práce, 
• pobídky pro zaměstnavatele, 
• dávky vrátit na obce, 



• vytvoření pracovních míst na obci – přímá koordinace v místních částech, 
• dávky v návaznosti na vykonanou práci, 
• individuální přístup k nepřizpůsobivým, 
• změna vyhlášek a zákonů, 
• zvýšení vzdělanosti a zapojení nepřizpůsobivých do pracovního procesu, 
• kontrola fungování Otevřeného klubu mládeže, 
• dodržování prostupného bydlení.  
 
4. Tyto náměty budou projednány na nejbližších jednání Pracovní skupiny prevence 
kriminality a Komise Zdravého města. Následně vše bude předloženo na jednání 
Rady Města Štětí. 
 
5. Pracovního setkání se zúčastnilo téměř 70 účastníků různých věkových a 
sociálních skupin. Vzhledem k tomu, že problém „nepřizpůsobivých“ nebude snadno 
a okamžitě řešitelný, přibližně za 2 – 3 měsíce proběhne k tomuto tématu další kulatý 
stůl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Kateřina Junková, 
koordinátorka Projektu Zdravé město 


