
 

Kulatý stůl na téma: 

BEZPEČNOST A KRIMINALITA 
30. 3. 2017 od 17:30 do 19:20 velký sál KS Štětí 

 

Jednání zahájil místostarosta a politik Zdravého města a MA21 Mgr. Ing. Miroslav Andrt, 

přivítal přítomné a představil hosty. Bc. Zdeněk Cuchý – strážník pověřený řízením MP, 

Josef Patka – zástupce Městské policie Štětí, npor. Mgr. Jan Rybář – zástupce vedoucího 

obvodního oddělení policie ČR Štětí, por. Bc. Josef Kinař – služba kriminální policie  

a vyšetřování ÚO Litoměřice. Přítomným občanům byl dán k nahlédnutí plán prevence 

kriminality a koncepce Městské policie.  

 

Kulatý stůl navazuje na téma, které Štětí dlouhodobě trápí a pravidelně se objevuje na Fóru 

Zdravého města. Město v této oblasti využívá různé podpůrné nástroje – spolupracujeme 

s Agenturou pro sociální začleňování. Probíhá zde projekt „Koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám“, který se zaměřuje na rodiny ohrožené sociálním vyloučením. V rámci 

projektu došlo k posílení sociálních a terénních pracovníků. Probíhá spolupráce se školami, 

odborem OSPODU, Úřadem práce, organizacemi zabývajícími se volnočasem (DDM, ZUŠ, 

ale i mládežnické spolky). Cílem dnešní veřejné diskuze je získání zpětné vazby od občanů 

k přetrvávajícím problémům.  

 

V úvodní části byla představena činnost přítomných bezpečnostních složek.  

 

1. Městská policie  
 

Seznámení s nápadem trestné činnosti od roku 2013. V průběhu let dochází ke snižování 

celkového počtu přečinů i zločinů. V roce 2013 bylo nahlášeno 447 trestných činů, v roce 

2016 bylo oznámeno 237 trestných činů. V roce 2016 byla celková kriminalita ve Štětí 

nejnižší v rámci okresu. Byl uveden přehled počtu trestných činů v roce 2016 dle členění: 

násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupání a krádeže prosté.   

 

2. Obvodní oddělení Policie ČR Štětí (dále jen PČR) 
 

Představení činnosti obvodního oddělení PČR. Objasněnost trestních činů ve Štětí 

z hlediska územního odboru je na tom dlouhodobě nejlépe, přestupková situace je obdobná 

jako v minulých letech.  

 

3. Územní odbor Policie ČR – sekce drogová kriminalita  
 

Trendem v drogách je experimentování s chemickými deriváty, které jsou volně dostupné  

a nejsou postižitelné, dochází ale k omezování volného prodeje těchto látek.  Řeší se zde 

problém s marihuanou, v důsledku mediální kampaně si lidé neuvědomují, že pěstování 

konopí je stále protiprávním jednáním.  



 

4. Problémy a náměty  
 

Prevence na školách – v rámci PČR existuje preventivní informační skupina, která řeší na 

žádost školy problematiku drog, šikany a kyberšikany V důsledku velkého nárůstu 

kyberkriminality je pro 9. ročníky připraven ve spolupráci se školní psycholožkou workshop 

týkající se kyberšikany. Manažerka prevence kriminality Městské policie provádí přednášky 

na školách k drogové problematice. V loňském roce se uskutečnila preventivní akce 

Správným směrem, pořadatel Národní protidrogová centrála. Akce byla doprovázena 

výstavou protidrogových plakátů.  

 

Pohyb dětí po městě v době školní výuky – před rokem se jednalo o velký problém, nyní 

na základě spolupráce vedení škol s městskou policií, asistenti prevence kriminality mohou 

tyto děti dovést zpět do školy, kde je řešení záškoláctví v kompetenci pedagogických 

pracovníků. V případě opakující se neomluvené absence se mohou pracovníci škol obrátit na 

Odbor sociálních věcí nebo na městskou policii, kteří mohou na základě toho provést 

intervenci v rodinách. Dále zde působí i nevládní organizace Romano jasnica. V případě 

studentů střední školy se záškoláctví neřeší, protože zde již není povinná školní docházka. 

 

Bariérový vstup na obvodní oddělení Policie ČR Štětí – z důvodu konstrukce budovy 

není možné vystavět bezbariérový vstup. Bezbariérový vstup je vybudován na územním 

odboru v Litoměřicích z boku budovy.  

 

Strážníci MP nejsou ve městě vidět – na směně jsou 4 strážníci, jeden v operačním 

středisku a tři pro výkon služby. Na základě výstupu z jednotlivých směn se pochůzková 

služby zlepšila o 75%. Nově budou strážnici vybaveni reflexním oblečením, z důvodu lepší 

viditelnosti. Pochůzková činnost se provádí v denní i noční době. Z důvodu rychlého zásahu 

v případě tísňového volání jsou připraveny obchůzkové trasy v dosahu služebního vozidla. 

V rámci koordinační činnosti s PČR v průběhu března probíhala v noční době kombinovaná 

pochůzková činnost (strážník a policista), zaměřená na oblast periférie kde docházelo 

k vloupáním. Od 1. 6. 2017 bude oddělení PČR Štětí oslabeno o jednoho policistu, nebude 

tedy možné přijímat oznámení přímo na oddělení 24hodin denně, některá oznámení budou 

přijímána na lince 158.  

 

Hlučná a obtěžující mládež u městské tržnice – ke zklidnění situace by měla přispět 

redukce počtu kójí. Prostor tržnice je 24 hodin pod kamerovým dohledem, v případě 

koncentrace osob jsou vyslání strážníci. V případě že se jedná o obtěžující, ale ne  

o protiprávní jednání jsou strážníci bezmocní, nelze zakázat, aby se v denní době mluvilo 

hlučněji.  

 

Nadměrný hluk z domácností -  hluk z domácností hlasitou hudbou, řeší občanský zákoník, 

jedná se občanskoprávní věc a nemůže být řešeno policií, lze to řešit pouze domluvou. 

V případě že se problém opakuje, je možné se obrátit na předsednictvo SVJ, které má ve 

stanovách vymezené pravomoci.  

 

Prostor za garážemi u Svazarmu – prosba o kontrolu prostor za garážemi, dochází zde 

ke koncentraci občanů, byly zde odstraněny síťky z průduchů v garážích. Do těchto prostor 

budou poslány kontroly. 



 

Nedodržování „STOP“ u kina s žádostí o zviditelnění dopravní značky – čtyři z pěti aut 

nedodržují toto dopravní značení. Podnět byl zaznamenám, bude prověřen a předán komisi 

dopravy.  

 

Zjednosměrnění ulice od Základní školy Ostrovní 300 směrem ke kinu – podnět bude 

předán komisi dopravy k prověření.  

 

Stání u Centrální školní jídelny mimo vyznačená místa – z důvodu bezpečnosti byla před 

časem umazána parkovací místa, přesto tam i nadále parkují automobily. Bude prověřena 

viditelnost vyznačení parkovacích míst.  

 

Oprava schodů u Centrální školní jídelny  

 

Obnovení žluté čáry u Základní školy T.G.M. – po opravě silnice byla odstraněna žlutá 

čára a nyní dochází  k ničení nového trávníku. Žlutá čára bude obnovena.  

 

Bezpečnost chodců kolem kostela na Chcebuzi a domu směrem na Veselí - na cestu 

podél kostela padají střešní tašky z přilehlého objektu -  je možné přes odbor stavební vyzvat 

vlastníka k zabezpečení.  Prosba o zaslání fotografické dokumentace k doložení situace, aby 

bylo právním krokem doložitelné, že toto místo bylo nebezpečné a město by bylo oprávněno 

provést zabezpečovací práce.  

 

Pivovarská ulice objekt č.p. 600 a 601 – pocitově nepříjemný prostor mezi objekty kde 

dochází ke koncentraci drogově závislých osob způsobujících nepořádek. Je usilováno  

o získání dotace na demolici objektu č.p. 600, podnět byl znamenán.  

 

Výlohy TESCO – nevzhledně vypadající výlohy obchodního domu. Bude vyvoláno jednání 

s majitelem objektu a prodejnou Tesco.  

 

Výskyt pochybných individuí v domě lékařských služeb a domu s pečovatelskou 

službou – probíhají kontroly v dolním i horním pečovatelském domě městskou policií.  

Městská policie i jiné spolky provádí preventivní a osvětovou činnost u seniorů ke vstupům 

cizích osob do soukromých objektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Macková, koordinátorka projektu ZM a MA21 

Schválil: M. Andrt, místostarosta, politik ZM Štětí 


