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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
Komise prevence kriminality 

z jednání č. 2/2019 ze dne 16. 4. 2019 
 

                                                                                                                         č.j.: MUUO/16991/2019/SOC/tluk 
PK19-zápis/754/2019 

 

Přítomni: 
Jiří Preclík, npor. Bc. Tomáš Blažek, Ing. Bc. Martin Faltus, Mgr. Ivana 
Nečekalová, JUDr. Jiří Urban, Dalibor Adam (viz prezenční listina). 

Omluveni: Mgr. Robert Oláh , Martin Saifrt , Bc. Markéta Müllerová, Dis. 

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Lukes 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Dělnická 1405, odbor sociálních služeb, od 10:00 hod. 

Hosté:  

Program: 

 Kontrola zápisu z minulého jednání komise 

 Výsledky dotačního řízení MV ČR – Program prevence kriminality 

 Asistenti prevence kriminality 

 Kyberkriminalita, kyberšikana a bezpečnost ve virtuálním prostředí 

 Bezpečností situace na T.G.Masaryka 105 

 Různé 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání komise 

Kontrola zápisu ze dne 5. 2. 2019 
Bez připomínek 
 
2. Výsledky dotačního řízení MV ČR 

Dne 28. 3. 2019 byly zveřejněny výsledky dotačního řízení MV ČR, ve kterém město žádalo o státní 
účelovou dotaci na realizaci preventivního projektu „Zážitkového pobytu pro děti s rizikovým 
chováním“. Žádáno bylo o dotaci v celkové výši 37.700 Kč. Žádosti bylo plně vyhověno, projekt byl 
podpořen. Pobyt se uskuteční v termínu od 25. 9. 2019 do 29. 9. 2019 v RZ Mladočov u Litomyšle. 

Více o výsledcích dotačního řízení viz: https://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-
kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx
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3. Asistenti prevence kriminality 

Dne 26. 6. 2019 v 8,00 hod. v zasedací místnosti stavebního úřadu MěÚ se uskuteční setkání 
asistentů prevence kriminality z našeho města s asistenty z okolních měst. Konkrétně z České 
Třebové a z Vysokého Mýta, kteří přijali pozvání velitele MěP Ústí nad Orlicí. Setkání odborně povede 
pan JUDr. Zdeněk Pankrác, který provádí školení a supervize APK. Při setkání půjde hlavně o sdílení 
a výměnu dobré praxe. Setkání se zúčastní cca 20 lidí. 

 
4. Kyberkriminalita, kyberšikana a bezpečnost ve virtuálním prostředí 

Jiří Preclík, Mgr. Lukes: Dle úkolu, který vyplynul na předešlém jednání komise prevence 
kriminality, bylo uskutečněno společné jednání s paní Mgr. Hanou 
Novákovou z PMS Náchod, která nás seznámila s projektem „Dítě ve 
virtuálním prostředí“. Jde o společný projekt PMS ČR, Police ČR 
a Týmu pro mládež Náchod, který úspěšně probíhá jak v Náchodu, tak 
v celém Královehradeckém kraji. Paní Nováková nám poskytla 
informace, které mohou sloužit k realizaci obdobného projektu 
v našem městě. Předány byly také kontakty na jednotlivé aktéry, 
které projekt v Královehradeckém kraji pomáhají realizovat. 

Projekt – Dítě ve virtuálním prostředí: 
- „Reaguje na společenskou poptávku po zvyšování informovanosti dospělé populace z řad 

pedagogického personálu a rodičů v oblasti práce se sociálními sítěmi a také reflektuje 
požadavek porozumět a umět rozklíčovat veřejnou i neveřejnou virtuální komunikaci 
dětských uživatelů.“ 

- Projekt je složen ze 4 fází zaměřených na pedagogy, rodiče žáků, žáky a studenty škol a na 
interaktivní práci se studenty. 

- Přednášky jsou odborně vedeny mluvčím a koordinátorem prevence PČR Královehradeckého 
kraje kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, do projektu je zapojen youtuber Vojtěch Plachetka. 
Součástí je interaktivní divadelní představení divadla Forum. 

- Klíčové pro realizaci projektu bylo aktivní zapojení škol a podpora města. 

ÚKOLY:  

 Npor. Bc. Blažek zjistí možnosti realizace obdobného projektu v našem městě se zapojením 
odborného koordinátora prevence z řad PČR Pardubického kraje. Je možná působnost kpt. PhDr. 
Moravčíka na našem území? 

 Možnost zapojení místních škol – prezentace základních bodů projektu. 
 
5. Bezpečnostní situace na T.G.Masaryka 105 

Přijato oznámení od ředitelky CSP Ústí nad Orlicí Mgr. Vaškové o pohybu osob bez domova v DPS 
T.G.Masaryka 105. Ze stran těchto osob došlo také k vyhrožování pečovatelce. V případech, kdy 
zasahovala MěP nebyl zjištěn pohyb cizích osob v domě. Paní ředitelka navrhuje možnost instalace 
kamery, která by monitorovala vstup cizích osob do budovy. 

Ing. Faltus: Pokračuje kontrola budovy ze strany APK. K daným incidentům dochází až v pozdních 
nočních hodinách po odchodu APK. Je možné přidat kamerový bod, který by 
monitoroval zadní vchod budovy, nejde o technický problém. 

ÚKOLY:  Ing. Faltus zjistí možnosti realizace kamerového bodu s ohledem na rozpočet MěP. 
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6. Různé 

 Městská policie Ústí nad Orlicí 
Ing. Faltus: MěP provedla preventivní akce zaměřené na „pejskaře“ a také cyklisty 

a chodce. Šlo o nerepresivní akce zaměřené především na osvětu a větší 
bezpečnost těchto osob pohybujících se např. na cyklostezkách nebo na 
komunikacích mimo město. V nočních hodinách jsou důležité reflexní prvky. 

npor. Bc. Blažek: Také PČR průběžné provádí obdobné bezpečnostní akce. 
 

 Výherní a hrací automaty ve městě 
V souladu s platnou vyhláškou města č. 4/2014 postupně končí provoz výherních hracích 
a loterijních přístrojů v naše městě. Tato zařízení je možné provozovat nejedlé po dobu platnosti 
vydaného povolení Ministerstva financí ČR. 

Dle informativního přehledu povolených zařízení ke dni 21. 5. 2019 je v našem městě 9 zařízení, 
kterým povolení ještě platí. Do konce roku 2019 i těmto zařízením povolení skončí. 
(viz https://data.mfcr.cz/sites/default/files/Loterie-Prehled-THZ-CR-2019-05-21.xlsx) 

PČR, MěP: Policie se shoduje, že regulací hazardu v našem městě došlo k úbytku 
problematického či protiprávního jednání v naše městě. Regulace přispěla ke 
zvýšení bezpečnosti. 

 

 Monitorování chatových oblastí 
Po zimním období se lidé vrací do chalup a chatek. Mnohdy mohou zjistit, že se jejich obydlí 
stalo terčem „nezvaných hostů“. Policie tyto oblasti v našem městě kontroluje. 

Důležité je zabezpečení těchto objektů. Tématu zabezpečení je věnován projekt policie 
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
(viz https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx). 

npor. Bc. Blažek: V současné době PČR nezaznamenala případy vloupání a krádeží v těchto 
objektech.   

 

 Bezdomovci v našem městě 
Stav osob bez přístřeší je monitorován Policí ČR i Městskou policií. Zvýšený výskyt těchto osob je 
sledován ve „stanoveném městečku“ na soukromém pozemku za hřbitovem. Osoby jsou 
monitorovány také terénními pracovnicemi MěÚ.  Počet těchto osob je víceméně neměnný. 
Kromě nepořádku v okolí jejich obydlí, nejsou s osobami žádné problémy. 
 

 MKDS ve městě a přilehlých městských částech 
JUDr. Urban: Dotaz na možnost monitorování výjezdů/ vjezdů do města, přadně přilehlých 

městských částí (Hylváty, Černovír,…). 
Ing. Faltus: Ve městě je 32 kamerových bodů. V případě vjezdů/výjezdů z města či 

přilehlých městských částí nastává technický problém, dané oblasti nejsou 
zasíťované. Zasíťování těchto oblastí by bylo nejnákladnější.  

 

 Trafika „U Toníka“ 
V okolí této trafiky se často pohybují osoby podnapilé, které chodí vykonávat potřebu mezi keře 
za sochou bubeníka. Je známo, že osoby získávají alkohol právě v této trafice. Majitel má 
povolenou hostinskou činnost. Přijímány jsou stížnosti od obyvatelstva, které policie řeší.  

 
 

https://data.mfcr.cz/sites/default/files/Loterie-Prehled-THZ-CR-2019-05-21.xlsx
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx





