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___________________________________________________________________________________________ 

Zápis z jednání 

Starostka městské části Mgr. Alena Štrobová zahájila první setkání zaměřené na kriminalitu na území 

MČ Praha 20. 

Setkání se konalo v prostorách Chvalského zámku a přítomen byl zástupce vedoucího oddělení 
pro výkon služby místní Policie ČR npor. Ondřej Volf a zástupce ředitele Obvodního ředitelství MP 
Praha 14 Richard Tauer, dále bezpečnostní znalec Vladimír Oliberius, zástupci místních škol a školek, 
Domu dětí a mládeže, SKP Hopo, Neposeda, za Klub seniorů paní Barcalová, vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství Ing. Monika Brzkovská a sociální pracovnice odboru. 
 
Účelem setkání bylo zmapování a sdílení informací ohledně bezpečnosti na území Horních Počernic. 
 
Hlavním tématem diskuze byly legální a nelegální ubytovny. Hromadící se stížnosti na chování cizích 
státních příslušníků. Volf i Tauer zmínili, že před dvěma lety proběhla důkladná razie cizinecké policie, 
k žádným zásadním pochybením zde nedošlo. Na místě bylo domluveno, že se provede opakovaná 
aktivita. 
 
Dalším předmětem debaty byla bezpečnost u základních škol, se zvyšujícím se počtem aut před 
školou se nabízela otázka, zda neposílit hlídky policie u přechodů, nicméně z důvodu personálního 
podstavu policie toto není možné. Padl návrh, aby místní přechody obsadili dobrovolníci, např. z řad 
rodičů či seniorů, jak je to běžné již v jiných městech. 
 
Stoupající drogová problematika je další zátěží pro městskou část, kdy pan Oliberius zmínil,  
že situace je taková, že se drogově závislí stahují z centra do okrajových částí hlavního města. 
 
Závěrem pan Tauer vypíchl jednu důležitou věc a to sociální sítě. Lidé by v případě podezření na 
jakoukoliv páchanou trestnou činnost měli neprodleně volat 156 nebo 158, nikoliv v prvé řadě psát 
právě na sociální síť.  
 
Závěr 
 
Jednání přispělo k vzájemnému seznámení se, navázání komunikace, předání informací, setkání bylo 
kvitováno a v roce 2020 bude opakováno. 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Jáně 
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