
Zápis z veřejného setkání k problematice bezpečnosti v Sokolově,

které se konalo dne 29. září 2011 v Hornickém domě v Sokolově

Veřejné setkání k tématu bezpečnosti a veřejného pořádku v okrscích C1, B1 a B2 se 
konalo 29.9.2011 od 18 hodin v Hornickém domě v Sokolově. Setkání se účastnili obyvatelé 
vymezených městských částí, představitelé města Sokolov, zástupci Policie ČR (dále jen 
„PČR“) a Městské policie Sokolov (dále jen „MP“). Setkání  řídila moderátorka Společně 
k bezpečí o.s. 

V úvodu setkání moderátorka zrekapitulovala vymezení okrsků a dala prostor 
policistům, strážníkům a zastupitelům města, aby prezentovali svou činnost v okrscích. Ve 
vymezených územích se pohybují trojice složené z policistů, strážníků a zastupitelů, přičemž 
každý má své kompetence: strážník se zaměřuje na záležitosti veřejného pořádku, policista na 
trestnou činnost a její prevenci, přestupky a dopravu, úlohou zastupitele je shromažďovat 
poznatky od obyvatel dané čtvrti a předávat je odpovědným úředníkům. 

Během této úvodní prezentace vznesli zástupci veřejnosti několik doplňujících dotazů:

1. zda MP pracuje non-stop
2. jaké konkrétní kroky provedli v rámci svých kompetencí policista a zastupitel

z okrsku C1
3. jakým způsobem je možné kontaktovat zastupitele
4. co dělat, pokud stížnost zaslaná na městský úřad je zamítnutá, 

Odp. ad 1) Odpovídal zástupce velitele MP. MP nepracuje non-stop, zatím od 7 do 23 hodin. 
MP má v současné době 16 strážníků a její prioritou je být v ulicích především v době, kdy se 
tam zdržuje velké množství lidí. Nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, je k dispozici PČR. MP 
posiluje hlídkovou činnost v době konání velkých akcí.

Odp. ad 2) Odpovídali policista a zastupitel okrsku C1. Policista se postaral např. o vhodnější 
úpravu dopravního značení, což přispělo k větší bezpečnosti v oblasti dopravy na sídlišti 
Vítězná a také o odstranění laviček před obchodním centrem,. Zastupitel se aktuálně věnuje 
např. otázce, jak zvýšit bezpečnost na křižovatce Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad.

Odp. ad 3) Zastupitele je možné kontaktovat přes internet - portál Bezpečné město
(bezpecne.sokolov.cz), na která lze vstoupit i z internetových stránek města. Tam je možné 
najít formulář pro dotazy zastupiteli/strážníkovi/policistovi. 

Odp. ad 4) Odpovídali zastupitelé. Je možné se obrátit na svého zastupitele, aby pomohl 
příslušný problém vyřešit. Tuto odpověď doplnila moderátorka o upozornění, že je třeba 
rozlišovat kompetence úředníka (voleného zástupce občanů) a úředníka města.

Během následující veřejné diskuse byly definovány následující okruhy problémů:

1. Veřejný ne-pořádek související s prostorem v areálu BOHEMIE

2. Neupravená zeleň

3. Vandalismus

4. Znečištění okolo popelnic

5. Problémy související s objektem v ul. Mičurinova (směr Těšovice)



Ad 1) Podle zástupců veřejnosti se problémy kumulují nejčastěji v době konání různých akcí 
(poutě – napadení psem, o kterém není oznamovateli známo, jak bylo vyřešeno, nepořádek, 
který zůstává po majitelích kolotočů, majitelé kolotočů přesahují maringotkami a kabely přes 
vymezený prostor; společenské akce – nezletilé osoby pod vlivem alkoholu, velké množství 
vozidel mimo parkoviště; srocování mládeže v parku; přítomnost bezdomovců, kteří pálí 
pneumatiky; případ fyzického napadení, který vzbudil u veřejnosti strach).

Podle vyjádření PČR je možné dohledat, jak bylo vyřízeno oznámení o napadení psem. V 
průběhu společenských akcí má policie posílené hlídky, které se soustředí především na řízení 
dopravy a zajištění bezpečného průběhu akce. Pokud se občané dozvědí o podnapilých 
dětech, ať to oznámí policii, ta pak případ předává orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jehož 
pracovníci mají pro tyto případy v nočních hodinách pohotovostní službu. Během posledních 
akcí však policie takovýto typ oznámení neobdržela. Lokalitu policie pravidelně kontroluje, 
pokud zjistí jakoukoliv aktivitu, která narušuje veřejný pořádek (např. pálení pneumatik), 
zakročí. Není ale možné jakkoliv postihovat pouhou přítomnost osob ve veřejném prostoru. 
Pokud má veřejnost zájem dozvědět se jakékoliv informace o bezpečnosti v lokalitě (viz 
případ napadení), je možné kontaktovat za tímto účelem policistu příslušného okrsku. 

Zástupci MP upozornili, že v průběhu konání společenských akcí je na místě přítomná 
pořadatelská služba, která dopravu (vč. parkování) usměrňuje. Pro případná oznámení týkající 
se bezpečnosti a veřejného pořádku lze využít info-schránek označených logem projektu 
Bezpečné město.

Zastupitel se vyjádřil k nepořádku, který zůstává po majitelích kolotočů a k problémům s 
parkováním: prostory pronajímá správce, firma SOTES Sokolov a lze tedy požadovat, aby 
tato firma na úklid prostor důsledněji dohlížela. Totéž lze doporučit i pořadatelské službě 
v případě parkování vozidel v průběhu společenských akcí.

Ad 2) Zástupci veřejnosti se zmiňovali především o stromech, které stíní přístupu světla do 
bytů, listí jim padá do okapů a v zeleni se zdržují podle nich podezřelé osoby a další 
neupravené zeleni. 

MP doporučuje v takovýchto případech napsat podnět prostřednictvím formuláře na portálu  
Bezpečného města (konkrétní postup viz výše). Zastupitelé doporučují kontaktovat buď svého 
zastupitele, který si problém převezme k řešení, nebo firmu SOTES, která má úpravu zeleně 
ve městě na starosti, nebo odbor životního prostředí městského úřadu.

Ad 3) Veřejnost se zajímala o to, jak město vandalismus řeší a postihuje a proč škody platí 
město a ne pachatelé. Moderátorka doplnila tuto otázku o údaje z Analýzy pocitu bezpečí 
občanů města Sokolov (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu v Plzni pro 
město Sokolov), která uvádí, že vandalismus je v Sokolově veřejností vnímán jako nejvíce 
zneklidňující problém veřejného pořádku. 

MP se postihování vandalismu věnuje jako jedné ze svých priorit, hlídky se na něj zaměřují a 
pokutují, vandalské činy sledují i kamery 24 hodin denně. Současně je možné, aby si občané 
prostřednictvím internetu (přes portál města) objednali bezplatně městskou úklidovou službu. 

Ad 4) Zástupci veřejnosti poukazovali na nepořádek u popelnic u mnoha domů. Dle jejich 
poznatků odpadky z kontejnerů většinou vyhrabávají bezdomovci. Zaznělo také tvrzení, že ve
chvíli, kdy občan města umístí odpadky na místo k tomu určené, má se o ně (dle zákona) už 
dál postarat město. Veřejnost zajímala možnost úklidu okolí popelnic městskou úklidovou 
službou, příp. o oplocení těchto míst. 



Na tyto dotazy reagoval místostarosta návrhem, že společenství vlastníků domů si může místo 
u popelnic vzít do výpůjčky a starat se o něho. Upozornil, že právě probíhá soutěž o nejčistší 
okolí popelnic. Zároveň dodal, že oplocení má smysl dělat až ve chvíli, kdy o to většina 
obyvatel bude opravdu stát.

Zástupce MP podotkl, že o svoz odpadu se stará firma SOTES, nikoliv městská úklidová 
služba.

Moderátorka doplnila tuto diskusi o zkušenosti z jiných měst, která postupují buď tak, že 
místa svozu jsou zamčená zámky města, od nichž mají klíče jak nájemníci domů, tak firma 
zajišťující svoz, anebo se používá varianta, kdy si kontejnery zamykají sami nájemníci a 
v době svozu zajišťují jejich odemčení. Poslední varianta je městská vyhláška, která uloží 
uzamčení kontejnerů majitelům objektu a ti pak zajistí jejich odemčení v době svozu.Ad 5) 
Podle poznatků veřejnosti jde o dům v havarijním stavu, v němž se scházejí narkomani.

Na tento problém reagoval policista s územní a objektovou odpovědností. Podle jeho 
informací jde o soukromý objekt, požadavek na to, že je třeba problém řešit, předal 
stavebnímu úřadu. Hlídky dům pravidelně kontrolují, pokud občané zaznamenají nějaký 
akutní problém, ať volají PČR. Majitel se opakovaně snažil vstupy do domu zastavět, ale ty 
byly vždy znovu vybourány. 

Podle vyjádření místostarosty nemůže úřad zasahovat do soukromého vlastnictví a rozhodovat 
za majitele, co s domem bude dál.

Ve veřejné diskusi byly dále vzneseny dva dotazy, které přímo nesouvisely s žádným z výše 
uvedených témat: 

1. Zda je v Sokolově vyhláškou regulováno nebo zakázáno požívání alkoholu na ulicích. 
Podle MP regulační vyhlášku město má, požívání alkoholu je na veřejnosti obecně 
zakázáno s výjimkou vymezených míst a akcí. 

2. Sčítají se přestupky za konzumaci alkoholu na ulici/dětmi? Podle PČR: pokud jde o 
dospělého, který porušuje městskou vyhlášku a konzumuje alkohol na ulici, pak ne. 
Pokud jde ale o nezletilce, resp. jejich rodiče, pak ano.

V závěru setkání vyzval místostarosta přítomné ke spolupráci na veřejné vyhlášce města, 
kterou má být upravena provozní doba pohostinských zařízení. Podle návrhu vyhlášky by 
pohostinské podniky měly mít otevírací dobu nejdéle do 24:00 hod. K připravované vyhlášce 
je možné se vyjádřit prostřednictvím ankety na internetových stránkách města. 

Zapsala: Kateřina Pospíšilová, 2.10.2011



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

V případě, kdy se v nějakém místě vyskytne několik kriminálních činů krátce po sobě, je 
užitečné zvážit způsob informování veřejnosti. To, že někdo bude volat policii jako 
soukromník, nebude fungovat. Informace se v lokalitě stejně šíří, lidé to vědí, povídají si o 
tom, prohlubuje to strach a zhoršuje pocit bezpečí. Lépe je transparentně říct, co se tam stalo, 
co dělá policie a veřejnost buď uklidnit, anebo varovat. A to nějakým veřejným způsobem. 




