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1. 
JE PODLE 

VÁS 
V CHOMUTOVĚ 

BEZPEČNO?

2. 
CO PODLE VÁS 

MŮŽE BEZPEČNOST 
VE MĚSTĚ ZVÝŠIT 

(a je v silách města 
to prosadit)?

David Dinda (Nový Sever) 
1. Pocit bez-
pečí bohužel 
s o u č a s n ý 
C h o m u t o v 
nenabízí. Ma-

sivní příliv lidí žijících na okraji 
společnosti způsobuje sociální 
napětí, zvyšuje míru pouliční 
kriminality a výrazně zhoršuje 
komfort života v našem městě.
2. Město by svým občanům 
mělo především jasně ukázat, 
že pravidla slušného soužití 
platí pro všechny bez rozdílu. 
Musí dát jasný signál slušným 
lidem, že stojí na jejich straně 
a hájí jejich zájmy. V řadě ob-
lastí nepochybně postrádáme 
kvalitní legislativu a bude 
nutné vyvinout maximální tlak 
na státní správu.

Pavel Burket 
(Česká suverenita)

1. Drobná 
i větší lidská 
kr imina l i ta 
byla, je a bude 
a je jen bohu-

žel otázkou výkladu či rozsahu 
moci, posléze pomoci sboru 
zákonodárného, výkonného 
i v neposlední řadě soudního, 
jaký vyšle signál každému, kdo 
tuto negativní činnost páchá. 
2. Jednoznačně voláme 
po tvrdém zvýšení všech tres-
tů pro pachatele, a to nejen ty 
tuctové či drobné prohřešky, 
nýbrž i pro ty tzv. velké ryby. 
Inspiraci lze jednoduše nalézt 
v jiných demokraciích, kde se 
tresty nejen nasčítávají, ale ani 
se za dobré chování neodpou-
štějí. „Mírné tresty - vysoká 
kriminalita!“

Daniel Černý 
(PRO Chomutov)

1. Není, to 
vědí statistici 
i Chomutová-
ci. Kriminalita 
se tu vysky-

tuje všude, na ulici i na rad-
nici, viz zavřený exstarosta 
a exradní u soudu.
2. Je potřeba dostat více 
městských policistů do ulic. 
Strážníci musí budit respekt, 
měli by osobně znát své sígry 
v rajonu. Musí se podporovat 
aktivita mladých lidí, aby se 
nenudili a nehledali zábavu 
v drogách.

Marek Bradáč 
(Strana svobodných občanů)

1. Nemys-
lím si, že se 
bezpečnost-
ní situace 
v Chomutově 

zhoršila. Pro občana je takto 
problematická totiž již řadu 
let.
2. Prioritou strážníků má 
být bezpečnost na ulicích 
a ne nasazování "botiček" 
za špatné parkování. Mnoho 
občanů má pocit, že po 19. 
hodině strážníci zmizí z ulic. 
Strážníci patří do ulic, ne 
na služebny! Jedním z řeše-
ní, je rozdělit dvojice strážní-
ků, obsáhnou tak dvojnásob-
ný prostor. 

Jan Mareš 
(ČSSD)

1. Při běž-
ném pohybu 
je ve městě 
stejně bez-
pečno jako 

v jiném městě v krajích jako 
je Ústecký, Moravskoslezský 
nebo Praha. Kvůli složení 
obyvatelstva Chomutov 
především trápí drobná 
a hlavně těžko postižitelná 
kriminalita a narušování 
veřejného pořádku a soužití. 
Příčinou je migrace nepři-
způsobivých. 
2. Zásadní je dovětek „v si-
lách města“.  Nelze obča-
nům slibovat to, co nemůže 
splnit ani Policie ČR, tedy 
stát. Město může v maxi-
mální míře využívat záka-
zy pobytu pro notorické 
přestupce, důsledně kon-
trolovat domy s převážně 
nepřizpůsobivými obyvateli 
v rámci Záchranné kru-
hu. Zvýšit počet strážníků 
a asistentů strážníků, mo-
dernizovat technické pro-
středky městské policie, 
zvýšit počet kamer, tlačit 
na stát, aby zvýšil počet 
republikových policistů 
a koordinovaně síly obou 
policií soustředit do pro-
blematických míst.

Marek Hrabáč (ANO 2011)
1. Bezpeč-
nost města 
vidíme jako 
p r i o r i t u . 
Máme měst-

ské lokality, kde je relativní 
klid a máme lokality, kde je 
problém s bezpečností mno-
hem závažnější, od drobné 
kriminality až po koncentra-
ce prodejců drog + drogové 
varny a podobně.
2. Rezervy vidíme například 
v počtu strážníků a technic-
kém vybavení, v efektivněj-
ším využití kamerového sys-
tému, přístupu a organizaci 
městské policie v kooperaci 
se státní policií a tak dále.

Ladislav Drlý 
(KSČM)

1. Chomutov 
je město jako 
každé jiné. 
Má lokality, 
kde je bez-

pečněji i místa která vyžadují 
vyšší dohled.
2. Práce Městské  police i po-
licie republikové musí být při-
způsobena odlišnosti lokalit. 
Vyžaduje to zlepšení spolu-
práce obou policií se zástup-
ci lokalit. Důsledně je třeba 
vyžadovat, aby domáhání se 
práv některými občany bylo 
z jejich strany vyváženo i pl-
něním povinností. Na to síly 
města stačí - pokud bude do-
statek vůle. Spoléhat se jen 
na pomoc z "vyšších míst" 
nám nepomůže.

Jan Řehák 
(ODS)

1. V Cho-
mutově jsou 
místa, kde 
mají lidé po-
cit bezpečí  

malý. Jinak vnímám situaci 
spíše jako porušování veřej-
ného pořádku, narušování 
vzájemného soužití, proble-
matika výroby a distribuce 
drog a s ním spojená majet-
ková trestní činnost.
2. Zajišťování bezpečnos-
ti je úlohou státu a Policie 
ČR. Dlouho žádáme vládu 
o posílení  hlídkové služby 
Policie ČR, abychom potká-
vali v ulicích či dalších mís-
tech hlídky policistů a nejen 
strážníků.  Dalším prvkem 
je kamerový systém, který 
umožňuje detekovat a vyhle-
dávat osoby, které porušují 
pravidla  a instalace kamer 
do míst, kde bezpečnost je 
narušena. Dalším nástro-
jem jsou i civilní pracovníci 
MěPo, komunikace MěPo 
a PČR se zástupci bytových 
domů (SVJ, Stavební bytové 
družstvo). 

Jakub Grus 
(NE Bruselu)

1. Je zde stej-
ně bezpečno, 
jako v dalších 
s eve ro č e s -
kých měs-

tech, výjimkami jsou pouze 
sociálně vyloučené lokality 
a odlehlá místa (př. nádraží).
2. Trestat i drobnou krimi-
nalitu bez ohledu na etnici-
tu pachatelů, nepřehlížení 
cikánské kriminality. Celo-
státně pak znovuzavedení 
domovského práva. 

Marie Kindermannová 
(Nespokojení občané!)

1. Z mnohých 
zdrojů víme, 
že se občané 
města necítí 
b e z p e č n ě . 

Pracovala jsem na městě jako 
členka pracovní bezpečnostní 
komise, proto vím, že jsme se 
touto problematikou pravidel-
ně zabývali a hledali řešení. 
2. Potřebujeme nutně více 
policistů (státní i městských) 
v ulicích. Je třeba ve spoluprá-
ci s úřadem práce do pochůz-
kářské aktivity a pořádkové 
služby zapojit co nejvíce vhod-
ných nezaměstnaných. Jejich 
přítomnost závadové osoby 
odrazuje od konání, i když 
nemají žádné pravomoci. Nut-
ností je maximální rozšíření 
kamerového systému (hlavně 
v problémových lokalitách). 
Neméně důležité je vyvíjet tlak 
na zákonodárce, aby zákony 
obcím práci ve prospěch sluš-
ných lidí nekomplikovaly.

Michal Vlach 
(TOP09)

1. Meziročně 
kr imina l i ta 
stoupla, což 
dokládá zprá-
va policie. Po-

cit bezpečí každého občana je 
zcela jistě narušován zejména 
pácháním drobné kriminality 
a přestupků ze strany jiných 
osob.
2. Výchozím momentem jsou 
jistě debaty s občany Cho-
mutova, v návaznosti na to 
pak vytvoření dlouhodobého 
strategického plánu fungování 
městské policie, se zaměřením 
na rizikové lokality města, ale 
v neposlední řadě i na motiva-
ci městských strážníků k řád-
nému plnění svých pracovních 
povinností. (jestliže motivace 
je směřována na počet vyře-
šených případů, zůstaneme 
u rozdávání botiček). Důležitá 
je rovněž spolupráce s Policií 
České republiky. Vedle důsled-
né represe je nutné předchá-
zet kriminalitě prevencí všech 
směrů (školní výuka, volnoča-
sové aktivity, policie v ulicích 
- nikoliv pouze v autech či 
na benzinových stanicích).

Vojtěch Čihař 
(Unie pro sport a zdraví)

1. Čistě sta-
tisticky, míra 
kr imina l i ty 
v Chomutově 
nijak nepřevy-
šuje republiko-

vý průměr. Je však veřejné ta-
jemství, že v Chomutově máme 
sídlištní lokality, které jsou pro 
občany po setmění nebezpečné. 
2. Osobně si myslím, že Měst-
ská policie nepracuje správně 
v oblasti prevence před po-
uliční kriminalitou. Tendence, 
která byla nastolena v minu-
lých letech, postupně vymizela 
a dnes řešíme pouze problémy, 
které vznikají. Městská policie 
by se měla více zaměřit na ri-
zikové oblasti ve městě – tj. 
pochůzková činnost policistů. 
Dále by se měla více zviditelnit 
centra pro děti a mládež, kde 
se zaměřují na prevenci před 
sociopatologickými jevy, jako 
je kouření, konzumace alkoho-
lu a drog, prostituce, krádeží. 
Tam, kde je na prevenci již 
pozdě, musí nastoupit účinná 
represe ve spolupráci s repub-
likovou policií a soudem. 

Oldřich Moravec 
(Otevřená radnice)

1. Bezpečno 
v Chomuto-
vě rozhodně 
není! Více než 
rok jsem se 

podílel na práci pracovní sku-
piny pro bezpečnost, která byla 
reakcí na iniciativu mojí a paní 
Evy Beranové z let 2012/2013. 
Takovou směs statistik, for-
málnosti a bezradnosti, a to 
jak od městské, tak i od státní 
policie jsem nezažil! Bezpečno 
není a neví se co s tím.
2. Vše na světě - a bezpečnost 
nevyjímaje - je otázkou peněz 
a vůle. Nebude-li se např. vklá-
dat několik desítek milionů 
ročně do hokeje, což se týká 
jen skupiny obyvatel města, 
ale do bezpečnosti, což je otáz-
kou všech občanů, lze s tímto 
problémem jistě významně 
pohnout. Konkrétních kroků 
je celý systém, kdy použití jen 
některých z nich (pro nedo-
statek peněz), zcela anuluje 
výsledek.


