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Žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci ze dne 25.09.2018 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 

následujících informací:  

1. Jaká zjištění, informace a poznatky byly získány v rámci projektu „Bílina – Bezpečné město“ od 

01.01.2018 do doby podání žádosti 

2.  Komu tyto zjištění, informace a poznatky byly v rámci projektu „Bílina – Bezpečné město“, od 

01.01.2018 do doby podání žádosti, předány a jak s nimi bylo naloženo  

3. Jaké aktivity města byly využity a realizovány v rámci projektu „Bílina – Bezpečné město“ od 

01.01.2018 do doby podání žádosti  

4. Kdy a jaká jednání se konala v rámci projektu „Bílina – Bezpečné město“ od 01.01.2018 do doby 

podání žádosti a co na nich bylo ujednáno  

5.  Pokud byla v rámci uvedených jednání, viz bod 4, domluvena a ujednána některá opatření a 

doporučení, jakým způsobem byla implementována do praxe a s jakým výsledkem 

6. Jakým způsobem a v jakých intervalech je o výstupech z projektu „Bílina – Bezpečné město“ 

informováno vedení města Bílina a kdo je za předání informací zodpovědný 

 

_____________________________________________________________________ 

 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 25.09.2018 
 

Předem všeho je nutné uvést, že projekt „Bílina – bezpečné město“ navazovalo na koordinační schůzku, 

která se uskutečnila dne 07. 03. 2017. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci PČR územního obvodu Teplice 

a obvodního oddělení Bílina, zástupce Úřadu práce, zástupci Městské policie Bílina, vedoucí OSVaZ, 1. 

místostarostka města Bílina, starosta města Bílina, vedoucí OD a další. Projekt „Bílina – bezpečné město“ 

měl pokračovat v diskuzi, která započala při výše uvedeném setkání. Zejména konfliktní situace v Janově 

v roce 2008, ve Šluknově v roce 2011 a dalších oblastech jako byly události v Duchcově v roce 2013 a 

v nedávné době i v Dubí, byly hlavním motivem, proč bylo navázáno na výše uvedenou koordinační 

schůzku. Předestření možných scénářů konfliktních situací, způsobů řešení sociálních problémů již 

v samotném zárodku, bylo důvodem, jak preventivně jednat a zabránit nežádoucímu stavu ve městě Bílina. 

Projekt „Bílina – bezpečné město“ nebyl ustanoven na základě rozhodnutí rady či zastupitelstva města 

Bíliny, byla to iniciativa jednotlivých politických stran a hnutí, kteří mají zájem o bezpečnost v Bílině. Tento 

projekt taktéž odrážel negativní přístup vedení města Bíliny ve volebním období 2010-2014, kdy mohlo 

docházet k parazitování na vzniku vyloučených lokalit. Aktivita byla prvním krokem, kdy politický subjekt 

projevil zájem o řešení výše uvedené problematiky. Projekt „Bílina – bezpečné město“ se zaměřil na 

výstupy z místních šetření i aktuální bezpečnostní otázky města Bíliny. Povaha daného projektu byla volná, 
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založená na dobrovolnosti při účasti na jednání a beznákladovost vůči městu Bílina. V podstatě tato jednání 

měla charakter jednání koalice, akorát pod jiným názvem a v jiném zastoupení. 

K Vámi uvedeným otázkám uvádíme následující: 

1. Byla zjištěna bytová situace, soužití mezi sousedy, hygienické podmínky, dodržování veřejného 

pořádku, míra porušování právních předpisů, a to jak v problémových lokalitách, tak i v dalších 

částech města.  

2. Informace byly v rámci projektu předány všem zúčastněným zástupcům jednotlivých politických 

uskupení, a to při každém jednání k tomuto projektu „Bílina – bezpečné město“. 

3. Především se jednalo o opatření obecné povahy, dále viz text výše.  

4. Jednání probíhala nepravidelně, v rámci možností volného času jednotlivých účastníků.  

5. Výsledkem daných jednání bylo především zavedení pravidelných kontrol v problémových 

lokalitách tak i v dalších částech města – monitoring OSVaZ a dle možností i s ÚP, Životní 

prostředí a přestupkové komise. 

6. Viz odpověď k dotazu č.2.  

 
 
S pozdravem 
 
 
Oldřich Bubeníček 
starosta města 
 
 


