
Zápis z veřejného setkání k problematice bezpečnosti v Sokolově,

které se konalo dne 18. října 2011 na Městském úřadě v Sokolově

Veřejné setkání k tématu bezpečnosti a veřejného pořádku v okrscích B3, C2 a C3 se 
konalo 18.10. 2011 od 18 hodin na Městském úřadě v Sokolově. Setkání se účastnili 
obyvatelé vymezených městských částí, představitelé města Sokolov (zastupitelé a starosta), 
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 se představili. 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. 

Následující veřejná diskuse se týkala především problémů v lokalitách:

1. U divadla

2. Šenvert

Ad 1) Podle zástupců veřejnosti se v této lokalitě vyskytují především problémy společného 
soužití sousedů (hrubé chování, vyhrožování, hlučné chování na ulicích) nefunkčního 
pouličního osvětlení, nevyhovujícího placeného parkování.

Starosta přislíbil opravu pouličního osvětlení a zmínil, že město chystá vybudování 
nízkoprahového centra pro děti a mládež, jehož smyslem mj. bude nabídnout této cílové 
skupině alternativu k bezcílnému bloumání po ulicích. 

PČR upozornila, že v případě vyhrožování lze podat oznámení; stěžovatel může přijít na 
obvodní oddělení policie, kde lze danou záležitost probrat a sepsat. V lokalitě policie 
zaznamenává především majetkovou trestnou činnost (kapesní krádeže) a výtržnictví.

Velitel MP zmínil záměr města posílit kamerový systém v lokalitě a úvahu zřídit tzv. romské 
hlídky. 

Ad 2) Zástupci veřejnosti zmiňovali jako hlavní problémy dopravu (chybějící přechod pro 
chodce v ulici Kraslická a ul. Karla Čapka, příliš úzká ulice Kocourkova, nedostatek 
chodníků, špatná možnost parkování, např. v Luční ulici), budovu bývalého baru, jejíž 
obyvatelé žijí v nevyhovujících podmínkách, budovu bývalého skladu zeleniny, nyní 
zanedbaného.

Starosta uvedl, že podněty týkající se komunikací budou předány správci komunikace, tj. kraji
(totéž se týká i nepřehlednosti na křižovatce ul. Divadelní a Svatopluka Čecha). V případě 
budovy bývalého baru jde o soukromé vlastnictví, nicméně je možné dát podnět hygienické 
stanici, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a příp. i stavebnímu úřadu ke kontrole, což MP
přislíbila. Nájemcem prostoru bývalého skladu zeleniny je Báňská stavební společnost, která 
má podle smlouvy začít v dohledné době se stavbou. 

PČR ví, že budova bývalého baru je problematické místo, nicméně obyvatelé objektu tam 
bydlí legálně a nemají zájem se stěhovat jinam. K otázce chybějících přechodů pro chodce 



uvedl zástupce vedoucího obvodního oddělení policie, že je možné se s tímto problémem 
obrátit buď na policii, nebo na odbor dopravy města. 

Velitel MP přislíbil, že případný nepořádek na prostranství budoucího parkoviště bude řešit 
jako přestupek. 

Další podnět ze strany veřejnosti se týkal Lidického nábřeží a rušení nočního klidu v této 
oblasti a obecně v oblasti centra města, přičemž jde zřejmě o určitou konkrétní skupinu lidí, 
takže smysluplné řešení by spočívalo především v důslednějším dozoru a zásahům ze strany 
policejních hlídek. Moderátorka připomněla, že na internetových stránkách města probíhá 
anketa k případné veřejné vyhlášce města, kterou by mohla být upravena provozní doba 
pohostinských zařízení. Podle návrhu vyhlášky by pohostinské podniky měly mít otevírací 
dobu o víkendu nejdéle do 24:00 hod. 

Také následující podněty veřejnosti se vztahovaly k problematice veřejného pořádku: venčení 
psů na ulicích, lidé, kteří prohledávají popelnice a zanechávají okolo nich vyházené odpadky, 
možnost regulace heren. 

Velitel MP uvedl, že za znečištění ulic psem pokutuje MP majitele psa vždy. Informoval také 
o záměru vyzkoušet v příštím roce tzv. psí záchody. 

Starosta podotkl, že v příštích 14 dnech bude možnost regulace heren projednávat rada města. 
K nepořádku okolo popelnic: u technických služeb města si lze objednat zamykatelné 
popelnice + vidí-li občan, že někdo popelnice vyhrabává, lze volat strážníka MP.

K tomu zástupce PČR dodal, že je možné volat i policii, protože se může jednat i o pachatele 
jiné, trestné činnosti. Moderátorka podotkla, že popelnici je také možné nechat otevřenou 
těsně před svozem, protože notoričtí „vyhrabavači“ si jí nevšímají, když mají z předchozí 
doby zkušenost, že je zamčená. 

K problematice bezdomovectví v Sokolově také velitel MP doplnil, že osob bez domova jsou 
ve městě řádově desítky, město jim dalo k dispozici nevyužívaný dům a v zimě se chystá 
zřídit pro ně stanovou noclehárnu.

Veřejnost se dále zajímala o to, kdo hradí škody v prostoru nádraží, způsobené vandaly. 

Podle odpovědi PČR to hradí majitel, tj České dráhy, nebo město, příp. pojišťovna, je-li 
majitel pojištěn. 

Další dotaz se týkal stavby parkovacích domů. K tomu uvedl velitel MP, že jsou v plánu dva, 
první u nemocnice a druhý plánuje soukromý investor. 

Zástupci veřejnosti se dále zajímali o to, kdo monitoruje prostor u podchodu u nádraží
prostřednictvím tamních kamer. Velitel MP uvedl, že jsou to České dráhy, s nimiž nyní MP 
jedná o převedení kamer pod městský kamerový systém, svedený na operační středisko MP. 

Zmíněn byl také případ z Oloví (vyhrožování a omezování osobní svobody ze strany 
podomních prodejců). Zástupci PČR nabídli možnost podat oznámení na obvodním oddělení 
v Sokolově. 

Poslední dvě otázky z pléna se týkaly problematiky dětí a mládeže: 1. Zda PČR a MP 
zohledňuje při svých preventivních aktivitách narůstající výskyt sociálně patologických jevů 
mezi mládeží, 2. Jak řešit kouření u dětí.



Ad 1. Preventistky MP a PČR popsaly způsoby, kterými se MP/PČR podílejí na zvyšování 
právního vědomí u dětí a mládeže (přednášky ve školách, projekt Bezpečný podnik, zaměřený 
proti podávání alkoholu dětem a proti jeho požívání dětmi).

Ad 2. Moderátorka uvedla, že v případě, že občan zaznamená tento jev, může o tom 
informovat rodiče dítěte, nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Zapsala: Kateřina Pospíšilová, 23.10.2011



Námět Společně k bezpečí o.s. k problému zmíněnému na veřejným setkáním

Anketu, která probíhá k případné veřejné vyhlášce města upravující provozní dobu 
pohostinských zařízení, by bylo užitečné provést i jinou cestou než prostřednictvím internetu. 
Tak budou mít možnost vyjádření i ti občané, kteří nemají k síti přístup.

Pozn. pro p. starostu: řešit špatný stav schodů u Krejcarovy lávky




