
 

Kulatý stůl na téma: 

BEZBEPČNOST, VEŘEJNÝ POŘÁDEK A FUNGOVÁNÍ MĚSTSKÉ 

POLICIE VE ŠTĚTÍ A OKOLÍ  

28. 5. 2015 od 17:30 do 20:15 velký sál KS Štětí 

 

Diskutovat s občany přišli starosta města Tomáš Ryšánek, strážník pověřený řízením 

Městské policie Zdeňek Cuchý, zástupce pověřeného strážníka Josef Patka, vedoucí 

Štětských komunálních služeb Jitka Vránová, vedoucí obvodního oddělení PČR Štětí  

npor. Jiří Hrach, zastupitel Ústeckého kraje Pavel Csonka. Jednání moderoval Miroslav 

Andrt, místostarosta a politik Zdravého města Štětí. Kulatého stolu se zúčastnilo na tři 

desítky obyvatel.  

 

Kulatý stůl navázal na listopadové Fórum Zdravého města, kde byla jako nejpalčivější 

problém vyhodnocena Problematika drog a ničení veřejného majetku, dále několik 

souvisejících témat jako omezení obchodování s chudobou; navýšení početního stavu 

strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality a černé skladky.  V navazující 

anketě vzešlo téma soužití s nepřizpůsobivými občany.  

 

Místostarosta přítomné seznámil s průběhem akce a následovalo krátké představení 

činnosti Městské policie, Policie ČR, Štětských komunálních služeb a úvodní část ukončil 

svým příspěvkem p Csonka, který informoval občany o záměru Ústeckého kraje zprovoznit 

koncem letošního roku při mostecké nemocnici záchytnou protialkoholní stanici.   

 

Z diskuze vzešly následující podněty, které budou projednány na nejbližším jednání komise 

Zdravého města a budou předloženy na jednání Rady města.  

 

Vyšší počet návštěv strážníků městské policie v lokalitách nákladních ploch za 

obchody, především samoobsluha v ulici Jiráskova, městská tržnice, lékařský dům.  

 



- p. Cuchý apeluje na občany města, aby v případě podezření na protiprávní jednání 

okamžitě informovali Městkou policii nebo Polici ČR, aby se mohly učinit patřičné 

kroky k nápravě 

 

Vymezení venkovních prostor pro neorganizovanou mládež 

 

- pro neorganizovanou mládež je vytvořen prostor Skate parku u Labe, ale lokalita není 

pro ně příliš atraktivní z důvodu vzdálenosti od centra města. Ve strategickém plánu 

se počítá s vybudování parkourového hřiště pro mládež, ale hledá se vhodná lokalita 

- vytipovat 2 – 3 oblasti ve městě, které nejsou moc na očích a jsou blízko centra, kam 

nesměřuje kamera 

 

Kouření a pohyb psů na dětských hřištích  

 

- na všechny dětská hřiště na území města Štětí a místních částí se vztahují obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2009 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů; č. 5/2014 o zákazu 

kouření na území města Štětí; č. 6/2014 o zákazu používání alkoholických nápojů na 

vybraných veřejných prostranství 

- dříve bylo pouze upozorňováno na platnost vyhlášek, nyní se již řeší uložením pokuty 

za porušení obecně závazné vyhlášky  

- vymezit venčící zónu pro psy  

 

Nedostatek primární prevence  

 

- primární prevencí se zabývají všechny místní základní školy, je zde určen drogový 

preventista a aktualizují se programy drogové prevence; dále funguje K-Centrum  

a sdružení Romano Jasnica 

- bude pořízen analyzátor drog, který rozpozná širokou škálu drog 

- zapojit se do projektu „Město přátelské rodině“  

 

Lokalita u kostela – cigaretové nedopalky  

 

- na schodech u kostela je velké množství cigaretových nedopalků; prosba na  

p. Cuchého o přítomnost hlídek o přestávkách a domluva žákům  

- námět pro Komisi prevence kriminality 

vymezení prostoru pro kouření studentů střední školy  



Navýšení početního stavu strážníků pro výkon pěší hlídky 

 

- v průběhu roku 2017 by měl začít působit na oddělení psovod;tento strážník bude 

samostatnou jednotkou, bude provádět převážně pěší hlídkovou činnost 

 

Posílení počtu strážníků v místních částech v průběhu letních prázdnin  

 

- pro místní části bude vyčleněn další strážník po dobu letních prázdnin 

 

Autobus svážející občany na diskotéku  

 

- jedná se o soukromé vozidlo, které neporušuje zákaz vjezdu; zvýšená hlučnost 

mládeže při nastupování a vystupování z autobusu svážející návštěvníky diskotéky, 

policie může zasáhnout proti hlučnosti po 22. hodině, kdy dochází k porušení nočního 

klidu  

 

Tzv. „Hodný policista“ 

 

- jedná se o pilotní projekt na Slovensku, u nás tuto činnost již vykonávají Asistenti 

prevence kriminality; primární činností je sociálně vyloučená lokalita, komunikace a 

přenos informací ze sociálně vyloučených lokalit 

 

Drogová problematika  

 

- policie se musí nejprve dozvědět o distribuci a výrobě drog, aby mohla dál konat; 

zabavené drogy se posílají k expertíze, na jejímž základě se rozhodne, zdali se jedná 

o přestupek nebo trestnou činnost; přestupek se posouvá na příslušné úřady; orgány 

zabývající se trestným činem jsou propojeny a pracují z širšího hlediska a přes 

uživatele se snaží dostat až k výrobcům 

 

Pohyb pěších u Centrální školní jídelny  

 

- přestože se odstranilo vodorovné značení dvou parkovacích míst, parkuje se zde dál, 

čímž se zhoršuje přehlednost pro chodce a projíždějící auta 

- podnětem se bude zabývat Komise dopravy a životního prostředí  


