Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise prevence kriminality, konané dne 08.04.2021

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

1. Komise se shodla na navýšení počtu členů komise o dva. Jedním navrženým členem komise je
ředitel MP Děčín PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA a druhou členkou komise Lucie Schejbalová,
která je projektovou manažerkou, má přehled o mnohých probíhajících procesech v rámci
města a jejím členstvím v komisi se zabrání možnému nežádoucímu dublování činností různých
orgánů města a to i s ohledem na přesah činnosti komise do sociální oblasti.
2. Spolupráce mezi Městskou policií Děčín a Policií ČR na úseku prevence kriminality, veřejného
pořádku a bezpečnosti ve městě je řešena prostřednictvím pravidelných porad. Tyto jsou
realizovány jedenkrát týdně a řeší se zde aktuální témata. Zástupci obou složek hodnotí
spolupráci jako nadstandardní. Další spolupráce s PČR je řízena momentálními potřebami
města a operativně jsou svolávány koordinační schůzky obou policií.
3. 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.
4. Členové komise se shodli na nutnosti vypracovat novou koncepci prevence kriminality a to ve
spolupráci s dalšími pracovními skupinami zřízenými v rámci města a úřadu. Kromě jiného by
koncepce měla do budoucna sloužit i jako podklad pro získávání dotací na preventivní aktivity.
5. Ředitel MP vytvoří 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. Seznam bude zaslán předsedovi komise.
6. Členové komise se shodli na opatřeních, která by postupně měla vést ke zlepšení pořádku a
bezpečnosti ve městě:
- Pokračovat v započatých kontrolách domů, viz bod č.5. 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.
- Postupně rozšiřovat tzv. bezdoplatkové zóny. Jedná se o oblasti, kde je nařízením obecné
povahy zakázáno vyplácení doplatku na bydlení, což je jedna ze sociálních dávek. Toto se
netýká stávajících nájemníků, ale jen nově příchozích. Pokud budou vytipována další místa,
kde je často narušován veřejný pořádek, budou též zařazena do tohoto nařízení. Doplatky
na bydlení nelze zakázat preventivně, ale vždy je nutné řádně toto opatření zdůvodnit.
- 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.

7. MP bude nadále intenzivně pracovat na odstraňování vraků vozidel z území města.
8. Komise doporučuje, aby město uhradilo očkování proti žloutence strážníkům Městské policie
Děčín. Náklady na jednoho proočkovaného strážníka vychází na 4 827 Kč. Celkový náklad na
313 755 Kč.

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

Zapsal: Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
tajemník komise

Mgr. Jan Šmíd
předseda komise v.r.

