
Zápis z veřejného setkání k problematice bezpečnosti v Sokolově,

které se konalo dne 19. září 2011 na ZŠ Křižíkova - Sokolov

Veřejné setkání k tématu bezpečnosti a veřejného pořádku v okrscích A1, A2 a A3 se 
konalo 19.9.2011 od 18 hodin v prostorách ZŠ Křižíkova v Sokolově. Setkání se účastnili 
obyvatelé vymezených městských částí, představitelé města Sokolov, zástupci Policie ČR a 
Městské policie Sokolov. Setkání  řídila moderátorka Společně k bezpečí o.s. 

V úvodu setkání moderátorka stručně představila závěry Analýzy pocitu bezpečí 
občanů města Sokolov (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu v Plzni pro 
město Sokolov) a vyzvala zástupce veřejnosti k doplnění výčtu bezpečnostních problémů o ty, 
které občané považují za nejzávažnější. Během následující veřejné diskuse byly definovány 
následující problémy:

1. skupinky starších dětí, které narušují veřejný pořádek v lokalitě a s tím 
související problémy (vandalismus, prodávání alkoholu mladistvým, užívání 
omamných a psychotropních látek touto skupinou)

2. vandalismus, zejména na dětských hřištích

3. znečištění ulic a veřejné zeleně výkaly psů

4. dopravní bezpečnost a parkování

5. bary, herny a rušení nočního klidu, veřejný ne-pořádek

Ad 1) Skupiny dětí narušující veřejný pořádek – podle zástupců veřejnosti jde nejčastěji o 
děti od 10 do 15 let, které se pohybují obvykle u místního zdravotního střediska, jsou často 
pod vlivem návykových látek, ničí budovu střediska, na místě se scházejí zejména o 
prázdninách, o víkendech (po celé dny), ve všední dny v odpoledních hodinách, výtkám 
dospělých se vysmívají. Páchají také drobné krádeže, malují sprejem na zdi budovy střediska, 
kouří a odhazují nedopalky a další odpadky, lezou do popelnic a vyhrabávají odpadky 
(lokalita u kina Alfa), vyskytují se na ulicích v pozdních večerních hodinách, ale i v čase, kdy 
by evidentně měly být ve škole. S tím souvisí i prodávání alkoholu a cigaret dětem 
(vietnamský obchod v ulici Heyrovského) v obchodech a pohostinstvích. Obyvatelé lokality 
by od strážníků a policistů očekávali zvýšení hlídek v místě, upozorňování rodičů na chování 
dětí, zajistit, aby se skupinky dětí na ulicích nevyskytovaly, instalaci kamerového bodu, který 
by lokalitu snímal.

Podle vyjádření Policie ČR provádějí policisté pravidelné kontroly zaměřené na prodej 
alkoholu dětem. Děti a mladistvé zajištěné během těchto kontrol předávají orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, rodičům jsou ukládány sankce, totéž platí při pohybu dětí na ulici 
v pozdních večerních hodinách. Policie současně vyzvala občany, aby případy sprejerství 
ohlašovali, protože policisté jsou úspěšní při odhalování pachatelů v těchto případech. 

Dle doplnění velitele městské policie (MP) nelze kohokoliv, kdo se jen zdržuje na veřejném 
místě (i když ve skupinkách) jakkoliv sankcionovat, jde tedy o to, nabídnout dětem alternativu 
k bezprizornímu bloumání po ulicích. Navíc se zpravidla stává, že díky hlídce se skupinka od 
střediska odsune buď jinam (Dukla), nebo se odsune jen dočasně. Současně je ideální, pokud 
občané ihned volají bezplatnou linku městské policie, pokud vidí, že skupina dětí páchá 
cokoliv protiprávního, pak je zásah nejúčinnější. Hlídky také nechávají děti, které přistihne při 
odhazování odpadků, místo uklidit. Strážníci MP se v lokalitě pohybují denně 4 hodiny pěšky 
a 2 hodiny v autě. Současně je možné, aby občané, kteří zaregistrují znečištěné veřejné 



prostranství, si prostřednictvím internetu (viz stránky města) bezplatně objednali městskou 
úklidovou službu. Město také chystá rozšíření kamerového systému do míst, které občané 
vnímají jako rizikové. Velitel MP současně upozornil na problém s vymáháním pokut za 
přestupky (v této souvislosti přestupky rodičů zmíněných dětí) v rodinách, které jsou sociálně 
slabé a nemají na zaplacení pokuty. 

Představitelé města se vyjádřili k vymáhání dlužných pokut: město vede pohledávky 
v patrnosti, ty lze vymáhat i v budoucnu, pokud např. dlužník získá nějaký majetek. 

Ad 1 a 2) Hřiště + alternativa pro děti. Následně se rozvinula diskuse o alternativě pro 
děti. Podle zástupců veřejnosti jsou hřiště často znečištěná (ul. M.Majerová, vinou blízké 
herny, zpustlé hřiště v ul. Heyrovského) nebo zničená, chybí odpadkové koše. Řešením by 
bylo, pokud by hřište měla hlídače/správce a současně dětem hřiště zatraktivnit. Sprejerům 
vyhradit legální plochy, uvažovat lze např. i o ploše na zdravotním středisku. 

Zástupci města k alternativě pro děti uvedli, že město vynakládá každoročně prostředky na 
opravy hřišť, hřiště správce mívají; pracovníci MP v minulosti hledali správce pro chystané 
hřiště v ulici M. Majerové – nikdo se nenašel/neměl zájem. Současně se připravuje 
vybudování nízkoprahového centra pro děti, které bude provozovat zřejmě některá nevládní 
organizace. 

Ad 3) Znečištění veřejných prostranství od psů. Podle názorů zástupců veřejnosti jakoby 
trávníky sloužily jen k venčení psů, proč nejsou např. ohrazené. Navíc chybí sáčky a 
především koše na psí výkaly. Podle vyjádření MP strážníci pokutují volné pobíhání psů, 
majitele, pokud po svém psovi neuklidí a město také plánuje rozšířit počet odpadkových košů.

Ad 4) Doprava a parkování. Zástupci veřejnosti si stěžovali především na parkování aut 
v těsné blízkosti přechodů pro chodce, což znemožňuje bezpečné přecházení. Podle reakce 
MP chybí v Sokolově parkovací místa, vzniklo už parkovište hlídané kamerovým systémem, 
další takové bude u Tesca u ul. M.Majerové. 

Ad 5) Herny a veřejný ne-pořádek. Podle zástupců veřejnosti je hlavním problémem hluk 
z těchto zařízení, zejména v noci, dále znečištění prostranství, která jsou v dosahu. 
Místostarosta města hovořil o chystané vyhlášce, která omezí fungování heren. Město 
očekává, že tento krok vyvolá nejrůznější odezvy, proto k tomu mj. chystá anketu na 
internetu. Velitel MP doplnil, že město měří hluk u těchto zařízení a analyzuje potřeby 
regulace (zavření oken, dveří, odhlučnění apod.). Upozornil také na probíhající projekt 
Bezpečný podnik, jehož smyslem je dohodnout se s majiteli těchto podniků na to, aby herny a 
bary fungovaly tak, aby nerušily okolí. 

V závěru setkání se občané zajímali o Analýzu pocitu bezpečí občanů města Sokolov.
Obyvatelé ulice Heyrovského se ohradili proti tomu, že je tato ulice označena jako místo, kde 
se lidé cítí nejméně bezpečně, protože objektivní situace tomu nenasvědčuje. To potvrdil i 
zástupce Policie ČR: podle statistických ukazatelů není ulice Heyrovského z bezpečnostního 
hlediska riziková. Veřejnost se také zajímala o další postup města s ohledem na výsledky 
uvedené analýzy. Zástupci města uvedli, že jak výstupy z veřejného setkání, tak i data 
z analýzy budou využita při zpracování Strategického bezpečnostního plánu, který město 
chystá na léta 2012 a 2013 a který se bude zabývat mj. i tím proč jsou lokality objektivně 
bezpečné (dle statistik) vnímány jako nebezpečné (dle pocitu bezpečí). 

Zapsala: Kateřina Pospíšilová, 21.9.2011



Náměty Společně k bezpečí o.s. na řešení problémů definovaných veřejným setkáním

K problematice dětí a mládeže

Tomuto tématu byl na veřejném setkání věnován největší prostor a je zjevné, že jde o 
problém, který veřejnost považuje za závažný. Naše doporučení vycházejí z plánů města zřídit 
nízkoprahové centrum a renovovat některá hřiště. V každém případě má velký smysl zapojit 
děti a mládež do plánování toho, jak má centrum/klub/hřiště vypadat, ptát se na jejich názor a 
příp. je zapojit i do samotného budování těchto zařízení (např. vnitřek centra lze vyzdobit 
graffity na kvalitní úrovni apod.). Hřiště doporučujeme stavět v modu anti-vandal, tj. používat 
takové materiály a taková provedení, která jsou jen těžko zničitelná (existují příklady, kde se 
lze inspirovat). Hřiště lze budovat pro různé cílové skupiny, nejen pro menší děti, ale i pro 
starší, např. instalací venkovních posilovacích strojů, opět v provedení anti-vandal. Jedná se o 
investiční dotace, na které je možné získat finanční prostředky ze státního rozpočtu, příp. 
z rozpočtu kraje. Dalšími opatřeními, která mohou vycházet vstříc specifickému životnímu 
stylu dětí a mládeže je např. zřízení laviček, které mají sedátko na opěradle (podobně jako 
v Táboře), zřizování jednoduchých prostranství, kde je možné se jen tak sejít (nejde o 
vybavená hřiště) apod. 

U hřišť pro menší děti a tam, kde jsou pískoviště, doporučujeme zákaz venčení psů. 
Znečištění pískoviště lze předejít jednoduchým opatřením – na večer, noc a brzké ráno ho 
zakrýt poklopem. 




