
 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

 

 

ZÁPIS 
Komise prevence kriminality 

č. 5/2016 
ze dne 9. 11. 2016 

 
Č.j.: 

spis.značka: 

MUUO/40068/2016/SOC/tluk 

PK16_zapis/1034/2016/5 

 

 

 

 

Přítomni: 
por. Bc. Pavel Ešpandr, Mgr. Tomáš Lukes, npor. Bc. Tomáš Blažek, 
Ing. Bc. Martin Faltus, Bc. Markéta Čadová, Dis (viz prezenční listina). 

Omluveni: JUDr. Zdeněk Ešpandr, Mgr. Robert Oláh, Pavel Borek, Ing. Josef Kopecký 

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Lukes 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Dělnická 1405, zasedací místnost, 13:30 hod. 

Hosté: Mgr. Ivana Nečekalová 

Program: 

 Kontrola zápisu ze dne 7. 9. 2016  

 Informace o čerpání dotace 

 Preventivní akce, školení, besedy 

 Dotační program prevence kriminality 2017 

 Různé 
 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání komise prevence kriminality 

Kontrola zápisu ze dne 7. 9. 2016 

Bez připomínek 
 
2.  Informace o čerpání dotace 

Manažer prevence kriminality odeslal do 31. 10. 2016 na Ministerstva vnitra ČR „Informaci o čerpání 
dotace Programu prevence kriminality 2016“. Přidělená dotace ve výši 44.000 Kč na realizaci 
projektu „Výchovně-rekreačního tábora pro znevýhodněné děti“ byla beze zbytku využita. 
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3. Preventivní akce, školení, besedy 

Program nadcházejících preventivních akcí, školení, besed: 

 Dne 10. 11. 2016 proběhne informační beseda pro studenty VOŠ Česká Třebová na téma 

„Delikvence mládeže“. Přednášku zajišťuje oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Ústí nad 

Orlicí. 

 Dne 11. 11. 2016 se uskuteční setkání multidisciplinárního týmu orlickoústeckého regionu. 

Setkání pořádá PMS Ústí nad Orlicí. Účastníky jsou kurátoři pro mládež, zástupci PČR, okresní 

státní zástupce, soudce pro mládež, SKP-Centrum. 

 Dne 15. 11. 2016 pořádá Komise prevence kriminality ve spolupráci s OOP ČR, MěP Ústí nad 

Orlicí a PMS Ústí nad Orlicí preventivní besedu pro seniory. Akce se uskuteční v prostorách 

Senior klubu. 

 Dne 28. – 29. 11. 2016 se v Nesuchyni u Rakovníku uskuteční Konference Bezpečné město. Akci 

pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a MV ČR. 

 
4. Dotační program prevence kriminality 2017 

Dotační Program prevence kriminality na rok 2017 ještě nebyl vyhlášen. Nejsou schváleny Zásady 
poskytování dotací. Dle předběžných informací budou upravena pravidla pro víkendové a táborové 
pobyty. Minimální spoluúčast posunuta na 30%.  

Přílohou podané žádosti musí být Program prevence kriminality města 2017 s aktuální bezpečnostní 
analýzou. 

ÚKOL: npor. Bc. Blažek – zajištění statistických PČR dat pro potřeby bezpečnostní analýzy  

Ing. Faltus – zajištění statistických dat MěP pro potřeby bezpečnostní analýzy 
 
5. Různé 

 Městský kamerový a dohlížecí systém 

 Nově nainstalovány kamerové body v podchodu u Avionu a kamerové body monitorující 
prostor před zařízením „U Václava“. 

 Ve výstavbě kamerové body monitorující prostor průchodu mezi Malou scénou 
a Katastrálním úřadem. 

 Komplikace s napojením kamerových bodů ČD na hlavním nádraží. Zdržení z důvodu 
stavebních úprav a technických komplikací. Do konce roku by kamerové body měly být 
v provozu. 

ÚKOL: Ing. Faltus – vložit oznámení na web města o provozu MKDS na území města, popřípadě 
o počtu a monitorovaném prostoru. 

Např.: Městská policie Ústí nad Orlicí využívá při své činnosti v souladu s § 24b), 
zák. č. 553/1992 Sb., o obecní policii zařízení k pořizování zvukových a obrazových záznamů z 
míst veřejnosti přístupných – tzv. městský kamerový dohlížecí systém. Jeho majitelem je 
Město Ústí nad Orlicí, správcem a zpracovatelem pak Městská policie Ústí nad Orlicí, Kostelní 
18, Ústí nad Orlicí. Údaje získané pomocí městského kamerového systému jsou určeny pro 
výkon činnosti strážníků Městské policie Ústí nad Orlicí dle výše uvedeného zákona, dále pak 
jsou na vyžádání k dispozici orgánům činným trestním řízení a správním orgánům pro účely 
přestupkového řízení. Kamery včetně záznamu jsou provozovány v nepřetržitém režimu, 
získaná data jsou uchovávána max. po dobu 15 dnů, po té jsou automaticky smazána tzv. 
přepisem ve smyčce.  

 






