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BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU A VE ŠLUKNOVĚ 
- INFORMACE STAROSTKY PRO OBČANY MĚSTA 

 
28.01.2011 schůzka starostů Pětiměstí (Šluknov, Jiříkov, Sohlad a. d. Spree, 
Oppach, Neusalza-Spremberg) v Sohlandu - jednání o příhraniční bezpečnosti, na 
německé straně, zvýšený počet krádeží kovů, kabelů, okapů, aut dovážených ze 
SNR do ČR, zvýšené pašování a prodej drog, narůstající, požadavky mezi obyvateli 
na znovuzavedení kontrol na hranicích (politici jsou proti - demokracie).  Na německé 
straně se též jako na české straně snižují finanční prostředky na činnost policie.  
 
V březnu 2011 vedení města informováno PČR ve Šluknově o statistických údajích 
trestných činů a přestupků - nárůst kriminality o 200 %.  
 
13.05.2011 jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) na Šluknovském 
zámku o bezpečnostní situaci v severní části okresu Děčín za účasti Plk. JUDr. Alice 
Zemanové,vedoucí UO PČR a Plk. Mgr. Daniela Plechatého,  jednání se zúčastnil i 
poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Foldyna. Starostové žádali, aby byl přehodnocen 
návrh snižování stavu policistů v našem okrese z důvodu úsporných opatření, a to 
především vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci ve výběžku. Zástupci PČR 
podali informace o důsledcích škrtů ministerstva financí ve svém resortu.  
Usnesení: 
1. Sdružení bere na vědomí informace představitelů PČR o nárůstu trestné činnosti 
na Šluknovsku. Sdružení žádá poslance Jaroslava Foldynu o interpelaci na 
Ministerstvu vnitra ČR k bezpečnostní situaci na Šluknovsku při nejkratší termínu 
schůze Poslanecké sněmovny. 
 2. SPRŠ ukládá tajemníkovi sdružení, aby ve spolupráci se starostou Rumburka Ing. 
Sykáčkem připravili dopis s pozváním pro premiéra a ministra vnitra k návštěvě 
Šluknovska.  
 
17.08.2011 jednání SPRŠ k bezpečnostní situaci ve Šluknovském zámku. 
Zúčastnili se starostové a místostarostové měst a obcí výběžku, vedení PČR 
Ústeckého kraje, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Bc. 
Šimáček, poslanci Parlamentu ČR Jaroslav Foldyna a František Bublan, primátor 
města Děčína František Pelant, ředitel MP Děčín.  Dohoda zúčastněných o potřebě 
uzavřít koordinační dohody mezi MP a PČR, pověřit pana Foldynu opět o interpelaci 
ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, ministra vnitra Jana Kubiceho a 
předsedu Vlády ČR Petra Nečase o jejich osobní návštěvu a pomoc při řešení 
problematiky. 
 



25.08.2011 setkání starostů s ministrem vnitra a policejním prezidentem 
v Rumburku    
V této době již působí ve Šluknovském výběžku nasazené posily pořádkové služby 
Policie ČR. Ministr vnitra Jan Kubice starosty ujistil, že pomoc tomuto regionu bude 
pokračovat i po odchodu jednotek pořádkové služby. Nabízí poradenskou pomoc 
bezpečnostních expertů a právníků - legislativců z MV. 
 
30.08.2011 schůzka k Zákonu o právu shromažďovacím v Rumburku 
Informativní schůzka představitelů měst a obcí a Policie ČR zabývající se 
problematikou ohlašování, průběhu a ukončování povolených i nepovolených 
shromážděních na veřejných prostranstvích.   
 
02.09.2011 setkání starostů s právníky ministerstva vnitra pro legislativu 
Představitelé měst a obcí ve spolupráci s právníky MV z legislativního odboru jednali 
o možných legislativních úpravách a změnách, které by napomohly k řešení 
problematiky. Z tohoto jednání vyplynulo tzv. Desatero Šluknovského výběžku, ve 
kterém žádáme Vládu a Parlament ČR, Policii ČR a příslušné orgány státní správy o 
prosazení našich požadavků, ve kterých spatřujeme řešení problematiky nejen 
Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí celé České republiky. 
 
05.09.2011 – 1. koordinační schůzka k bezpečnostní problematice ve městě 
Vedení města řešilo postup a možnosti radnice v případech oznámených i 
neoznámených shromáždění či demonstrací a přípravu ze strany města na případně 
konané shromáždění. 
 
05.09.2011 ve Šluknově setkání s Agenturou pro sociální začleňování 
v romských lokalitách   
Vládní zmocněnkyně agentury Mgr. Monika Šimůnková a ředitel Bc. Šimáček se 
svým doprovodem navštívili lokalitu sídliště. Jednali s panem majitelem o současném 
stavu a budoucnosti sídliště. Diskuse na dané téma pak dále proběhla také 
v kanceláři starostky.  
 
06.09.2011 setkání starostů s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou a 
dalšími odborníky na danou problematiku v Domě kultury Střelnice 
v Rumburku 
Paní hejtmanka byla informována zástupci měst a obcí o problémech. Předložila 
návrh legislativních změn, s nimiž Ústecký kraj vystoupí v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Přítomen byl ředitel MP Litvínov Bc. Klika, který předal všem 
přítomným své praktické zkušenosti a poznatky, které uplatnilo město Litvínov při 
řešení podobné problematiky na sídlišti v Janově. Praktické rady a zkušenosti 
z terénu jsou pro vedení radnic velmi užitečné. 
 
07.09.2011 - 2. koordinační schůzka k bezpečnostní problematice ve městě 
Další schůzka vedení města ve spolupráci s velitelem Obvodního oddělení Policie 
ČR ve Šluknově Mgr. Luciánem Šmidrkalem a velitelem Městské policie Vladimírem 
Vyskočilem k praktickým krokům, týkajícím se bezpečnostní situace v našem městě, 
přípravy na případně konaná shromáždění, přípravy Koordinační dohody mezi Policí 
ČR a městem Šluknov, ustanovení neformální pracovní skupiny ke komplexnímu 
řešení dané problematiky. 
 



07.09.2011 návštěva poslance Parlamentu ČR Jiřího Paroubka ve Šluknově 
Radnici navštívil poslanec Parlamentu ČR Jiří Paroubek spolu s radním Ústeckého 
kraje p. Bendou. Opět jsme probírali stávající problémy ve výběžku a možnosti jejich 
řešení. 
 
09.09.2011 návštěva poslanců Parlamentu ČR Ivany Řápkové a Václava Kubaty 
ve Šluknově 
V rámci pravidelných setkání starostů Dobrovolného svazku obcí SEVER jsme přijali 
nabídku poslankyně Ivany Řápkové k návštěvě výběžku. Setkání v domě kultury ve 
Šluknově se zúčastnil i poslanec Parlamentu ČR Václav Kubata, ředitel MP 
Chomutov a vedoucí Odboru zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu města 
Chomutov. Poslankyně Řápková hovořila o zkušenostech s obdobnými problémy 
z Chomutova a předložila své legislativní návrhy i s komentářem. Ředitel MP 
Chomutov poskytl praktické rady týkající se práce v terénu a s problémovými občany.  
 
09.09.2011 v Rumburku setkání s místopředsedkyní vlády ČR Mgr. Karolínou 
Peake 
Místopředsedkyně vlády ČR hovořila se starosty a debata byla zaměřena na řešení 
problémů možnými legislativními změnami. S případnými problémy při řešení situace 
májí starostové možnost obracet se přímo na místopředsedkyni vlády a na náměstka 
místopředsedkyně vlády ČR a vrchního ředitele Sekce pro koordinaci boje s korupcí. 
 
12.09.2011 pracovní setkání starostů na radnici ve Varnsdorfu 
Starostové se dohodli na programu a organizaci případné návštěvy pana premiéra 
v našem výběžku. 
 
14.09.2011 - 3. koordinační schůzka k bezpečnostní problematice ve městě 
Opět pracovní schůzka vedení města s vedoucí Sociálního odboru města, velitelem 
Městské policie a zástupci společnosti Šluknov Appartements s.r.o. Pavlem 
Zeithammerem a Michalem Onuferem k dalším praktickým krokům, především 
komplexního zmapování sociálně slabých občanů a rodin, příp. nepřizpůsobivých 
občanů v lokalitě sídliště a následně i v dalších lokalitách ve městě a k dalšímu 
nastavení vzájemné spolupráce. 
 
15.09.2011 seznámení s projektem Bezpečné město 
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzeň prostřednictvím 
koordinátora bezpečnosti a manažera projektu Bezpečné město seznámili na 
šluknovské radnici zástupce měst a velitele Městské policie ze Šluknova, Rumburku 
a Varnsdorfu o významu, výsledcích a praktických zkušenostech s tímto projektem. 
Diskuse byla zaměřena na možnost využití poznatků v našem regionu. 
 
16.09.2011 v Rumburku setkání s poslancem Bohumilem Sobotkou  
a hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou 
Poslanec Parlamentu ČR Bohuslav Sobotka a hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová se na jednání se starosty v Domě kultury v Rumburku zajímali o současný 
stav bezpečnosti ve výběžku. Paní hejtmanka informovala o nejdůležitějších návrzích 
kraje – např. projednání legislativních změn, nutnosti stabilizace situace a nutnosti 
nastavení hospodářského růstu ve výběžku.  
 
 



19.09.2011 setkání s Ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem 
Pan ministr informoval starosty o třech základních krocích, na které se MPSV 
zaměřilo: 
1. motivace rodin posílat děti do školy – výplata dávek bude vázána na pravidelnou 
školní docházku dětí. V případě porušování dojde k odejmutí dávky v hmotné nouzi. 
2. motivace ke standardnímu životnímu stylu – normální je chodit do práce a večer 
odpočívat. Veřejná služba bude v rozsahu 80 hodin/měsíc, při odmítnutí této služby 
bude dotyčnému odebrána dávka. Veřejná služba bude nejdříve nabízena občanům, 
kteří jsou na Úřadu práce evidováni nejdéle.  
3. nesmí být vytvářeny podmínky, aby nepřizpůsobiví migrovali – doplatek na bydlení 
je vázán na trvalý pobyt v místě bydliště, doplatek na bydlení bez trvalého pobytu 
pouze výjimečně (od 01.01.2012 razantní kontroly). 
Dále pan ministr informoval starosty o vytvoření 100 pracovních míst pro VPP pro 
Šluknovský výběžek na zbývající 3 měsíce tohoto roku.  
 
19.09.2011 návštěva premiéra Petra Nečase 
Pan premiér osobně navštívil Šluknovský výběžek, při diskusi se starosty podpořil 
Šluknovské desatero a vyjádřil podporu, vůli a nutnost řešit důsledně situaci ve 
výběžku, jejíž dopad v podobě legislativních změn bude mít význam 
celospolečenský, neboť podobné problémy jsou na mnoha místech České republiky. 
 
19.09.2011 pracovní setkání členů Zastupitelstva města Šluknov 
k bezpečnostní situaci ve městě v Domě kultury ve Šluknově 
Na pozvání starostky města se uskutečnilo neformální pracovní setkání šluknovských 
zastupitelů, na kterém byli zastupitelé jednak informováni o všech krocích vedení 
města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ale také o všech jednání, kterých 
se starostka města v této věci zúčastnila. Výsledkem tohoto neformálního setkání byl 
také dohodnutý další postup města v této oblasti, vč zohlednění návrhů jednotlivých 
zastupitelů.  
 
20.09.2011 Odbor prevence kriminality Policejního prezídia svolal setkání 
v Rumburku 
Této porady se zúčastnili zástupci PČR z Ústeckého a Libereckého kraje, starostové 
z Rumburku, Varnsdorfu, Šluknova, Nového Boru a další pozvaní hosté. Zhodnotili 
jsme vývoj situace, práci policie a vedení radnic. Starostové vyjádřili poděkování  
PČR za zajištění bezpečností situace ve městech, potřebu zachování a nejlépe 
posílení místních služeben PČR takovým způsobem, aby policisté byli vidět v ulicích.   
 
27.09.2011 4. koordinační schůzka zástupců SLŠ a SOŠS a vedení města 
k možnosti sociálního podnikání 
Na této schůzce v budově SLŠ a SOŠS si zástupci školy pro vedoucí pracovníky 
města připravili prezentaci k možnosti sociálního podnikání a založení sociální firmy 
(neziskovým sektorem). Byly vyjasněny možnosti případné spolupráce ze strany 
města v případě, že město nalezne dobrovolného partnera, který by sociální firmu 
založil. 
 
03.10.2011 Setkání zástupců města se zástupci Odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR na šluknovské radnici a zahájení dvoudenního 
vzdělávacího kurzu pro asistenty a mentory prevence kriminality pro Ústecký 
kraj v Domě kultury ve Šluknově  



Na společné schůzce vedení města a zástupců MV ČR se projednávala problematika 
a podpora vzniku nového studijního oboru „Bezpečnostně právní studia“ 
ministerstvem vnitra na SLŠ a SOŠS ve Šluknově a následně také organizace 
dvoudenního vzdělávacího kurzu pro asistenty a mentory prevence kriminality 
z celého Ústeckého kraje, realizovaného Odborem prevence kriminality MV ČR právě 
ve Šluknově. 
 
11.10.2011 setkání se zástupcI Odboru prevence kriminality MV ČR a vedením 
PČR Ústí nad Labem 
Cílem setkání bylo zhodnocení stávající situace, dohodnout další kroky spolupráce 
mezi Odborem prevence kriminality a především PČR a vedením radnic. Město 
Šluknov má do konce tohoto roku naplánované akce ve spolupráci s PČR, MP, 
sociálním odborem, přijali jsme Obecně závaznou vyhlášku o omezení provozu 
hracích automatů, která vstoupí v platnost od 01. 11. 2011. 
 
12.10.2011 setkání se zástupci Romů na radnici 
Na radnici se sešli zástupci města se zástupci romské komunity. Zhodnotili jsme 
danou situaci, navrhli spolupráci, předávání informací a monitoraci situace ve městě 
týkající se soužití menšinové romské populace s majoritou. Starostka informovala o 
nadcházející demonstraci proti kriminalitě pořádané p. Kohoutem a vyzvala zástupce 
Romů, aby jeho aktivity ignorovali a v rámci zachování klidu se demonstrace 
nezúčastnili.  
 
19.10.2011 setkání s panem prezidentem 
V Benešově nad Ploučnicí se starostové Šluknovského výběžku sešli s panem 
prezidentem ČR Václavem Klausem a jeho chotí paní Livií Klausovou. Čas byl 
starostům v rámci návštěvy prezidenta  vyměřen na 40 minut, setkání nakonec trvalo 
téměř hodinu a půl. Každý ze starostů informoval prezidenta o dění ve svém městě či 
obci a zcela otevřeně jsme hovořili o současných problémech. Pan prezident 
zkonstatoval, že tato problematika se musí řešit na vládní úrovni a upřímně se divil, 
že za celé roky žádní vládní zmocněnci ani agentury nevytvořili plán, scénář, který by 
jasně nastavil kroky k řešení situace. 
 
20.10.2011 setkání s policejním prezidentem Petrem Lessym 
V Rumburku se starostové sešli s policejním prezidentem a s vedením PČR  Ústí nad 
Labem. Zhodnotili jsme stávající situaci a z jednání vzešly tato závěry: 

- S policejním prezidentem se budeme scházet pravidelně jednou měsíčně. 
- Ve Šluknovském výběžku budou zachována všechna tabulková místa 

policistů. Jejich stavy se zde snižovat nebudou, při odchodu policisty bude 
jeho místo znovu obsazeno. 

- Nejdéle do 01.12.2011 bude ve Varnsdorfu zřízena základna Speciální 
pořádkové služby o počtu 50 mužů, kteří budou zajišťovat pořádkovou službu 
ve výběžku.  

- Policie se bude intenzivně zabývat problematikou drogové kriminality zde ve 
výběžku. 

 
04.11.2011 setkání s náměstkem policejního prezidenta panem Vladislavem 
Husákem 
S panem náměstkem jsme jednali o vývoji situace ve Šluknově, o stavu kriminality a 
především o práci policie, komunikaci mezi úřadem a policií.  



08.11.2011 setkání s ministrem vnitra Janem Kubicem a policejním prezidentem 
Petrem Lessym ve Šluknově 
Ve Šluknovském zámku se setkali starostové výběžku s panem ministrem, policejním 
prezidentem, s vedením Odboru prevence kriminality MV a vedením Policie ČR 
Ústeckého kraje. Závěry: 

- shrnuli jsme stávající situaci, vývoj kriminality 
- starostové informovali o dění v jednotlivých městech a o zkušenostech 

s působením jednotek pořádkové služby  
- zhodnotili jsme komunikace mezi radnicemi a policií 
- začal zde ve výběžku působit speciální policejní tým pod záštitou protidrogové 

centrály – zabývají se drogovou problematikou 
- od 1. 11. 2011 vzniklo 50 tabulkových míst na vytvoření základny pořádkové 

jednotky ve Varnsdorfu 
- zhodnotili jsme zkušenosti z působení asistentů prevence kriminality ve městě 
- dohodli jsme se na dalším pravidelném setkání za měsíc 

 
29.11.2011 seminář k návrhům starostů a poslanců na řešení problematiky 
nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva a sociálně vyloučených lokalit 
Starosta Jiřetína p. Jedl., Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova byli pozváni Mgr. 
Karolínou Peake, místopředsedkyní vlády ČR na tento seminář, kterého se zúčastnili 
další starostové, poslanci, pracovníci ministerstev, Nejvyššího soudu ČR a mnoho 
dalších. Proběhla diskuze, z níž vyplynuly závěry: 

-  kontroly z MPSV  - výplaty příspěvků na bydlení 
- podpora bydlení – hygienické normy, kontroly 
- řešit problematiku přestupkové recidivy, návrh, aby o sankci rozhodoval soud 
- zřídit centrální registr přestupků 
- účinné trestání přestupků 
- funkce státu v ochraně a bezpečnosti občanů musí být plněna bez ohledu na 

finanční problémy 
- nutná součinnost obcí, krajů, státu, hledat způsoby represe, sociální práce 
- setkání se bude opakovat, budou se řešit rozpracované návrhy, které byly na 

semináři projednávány 
- místopředsedkyně vlády bude o tomto informovat premiéra a ministry 

 
 
25.01.2012 jednání u kulatého stolu k problematice Šluknovska s hejtmankou 
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou 
Jednání se zúčastnili zástupci policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, zástupci Agentury 
pro sociální začleňování a starostové ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska.  
Hlavní cíl jednání – užší vzájemná provázanost mezi subjekty při spolupráci v rámci 
řešení problematiky extremismu v oblasti Šluknovska i Ústeckého kraje 

- hejtmanka p. Vaňhová informovala o opakovaném prosazování tzv. 
„Ústeckého balíčku“, zatím neúspěšné 

- policejní prezident Petr Lessy – vytváří se nová Jednotka pořádkové služby 
v Ústeckém kraji, 10 mužů je přijato, dalších 40 míst bude obsazeno do 
01.04.2012. Zřízení  SPJ je finančně pokryto, dokončena bude do roku 2013 

- nutnost zaměření prevence kriminality v menších městech a obcích 
 
 



26.01.2012 setkání s Radkem Johnem, předsedou Bezpečnostního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslancem Jaroslavem Foldynou 
Předmětem setkání bylo zhodnocení stávající bezpečnostní situace, zhodnocení 
práce programu Úsvit Ministerstva vnitra a práce Agentury pro začleňování 
v romských lokalitách na základě praktických zkušeností všech starostů ze 
Šluknovského výběžku. Dále se diskuze týkala: 

- kladného významu změny rozpočtového určení daní pro obce a města, 
- práce Policie ČR a vytvoření Speciální pořádkové jednotky v Ústeckém kraji, 
- problémů spojených s převedením výplat sociálních dávek pod Úřad práce, 
- problematiky nezaměstnanosti. 

 
02.02.2012 seminář ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v budově 
Úřadu vlády ČR Praha 
Starostové Šluknovského výběžku se zúčastnili semináře pořádaného Agenturou pro 
sociální začleňování v romských lokalitách. Strategie nám byla představena 
v jednotlivých bodech a ke každému z nich proběhla živá diskuze. Návrhy starostů 
Šluknovského výběžku: 

- bylo by vhodné, aby se dalších plánovaných seminářů zúčastnili též zástupci 
jednotlivých ministerstev, kterých se navrhovaná opatření ve Strategii přímo 
týkají. Nejvyšší objem opatření se týká resortu školství. 

- bylo by vhodné, aby byla informována a přítomna média a ze seminářů byla 
pořízena tisková zpráva 

- je potřeba, aby Agentura o Strategii boje proti sociálnímu vyloučení 
informovovala širokou veřejnost, opatření se ve svém  důsledku týkají celé 
společnosti, ne pouze vyloučených lokalit.   

 
Návštěva Evropského parlamentu 
Ve dnech 13. – 15. 02. 2012 se uskutečnila pracovní cesta starostů zástupců krajů 
do Štrasburku na pozvání JUDr. Richarda Falbra, poslance Evropského parlamentu. 
Program pracovní cesty: 

-  setkání se zástupci EP a Rady Evropy – Kinga Goncz – europoslankyně, 
členka výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

- Jeroen Schokkenbroek – zástupce generálního tajemníka pro romskou 
problematiku 

- Sledování plenárního zasedání a hlasování EP 
- Přednáška o fungování evropských institucí 
- Setkání se zástupci města Štrasburk na městské radnici – Nawel Rafik-Elmrini 

místostarostka pro mezinárodní vztahy, p. Cahn – viceprezident Sdružení 
města a přilehlých částí zodpovědných za oblasti kočovníků, Marie-Dominique 
Dreysse – místostarostka pro sociální věci 

- Beseda s poslanci EP zvolenými za ČR 
- Návštěva městských částí osídlených Romy a kočovníky 
- Návštěva Rady Evropy a setkání s jejími vybranými zástupci 
Program byl velmi bohatý, při jednotlivých setkání proběhla živá diskuse a 
výměna zkušeností. Všeobecná doporučení na řešení romské problematiky jsou 
zaměřena především na řešení otázek diskriminace, vzdělávání Romů, řešení 
jazykové bariéry, dostupnosti zdravotnické péče pro Romy a edukace Romů o 
významu očkování pro děti, řešení zaměstnanosti, apod.  



Ve Francii jsou kočovní Romové francouzského původu a migrující Romové 
především z Rumunska – v určitém časovém horizontu musí splnit podmínky 
umožňující pobyt v zemi, pakliže je nedodrží, vrací se zpět.  
Vzhledem ke skutečnosti, že v každém státě je problematika týkající se romské 
populace odlišná, nejsou, dle mého dojmu, všechna doporučení vhodná například 
i pro naši republiku – nepotýkáme se s jazykovou bariérou, zdravotní péče a 
očkování je dostupné naprosto všem, základní školství je povinné, další 
vzdělávání je umožněno všem na základě individuálních schopností jedince a 
pochopitelně za podpory rodiny a pro romské žáky za podpory z programu 
Ministerstva školství na podporu vzdělávání romských žáků. 
 

Dne 21. března 2012 – 1. zasedání pracovní skupiny pro sociálně vyloučené 
lokality v Ústí nad Labem 
Předseda této pracovní skupiny a člen Rady Ústeckého kraje Bc. Martin Klika mne 
pozval jako hosta na zasedání pracovní skupiny. Přítomni byli zástupci KÚ Ústí n. 
Labem, UJEP, Policie ČR, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, 
Úřadu práce ČR. 
Byla zde představena socioekonomická analýza Šluknovska. Každý zástupce z členů 
pracovní skupiny podal informace k problematice a vznikla rozsáhlá diskuse.  
Příští zasedání se uskuteční na Šluknovsku v měsíci dubnu, dle plánu budou 
pozvány starostky a starostové, předmětem setkání bude projednání konkrétních 
kroků, na kterých by se mělo pracovat. 
 
Dne 23. března 2012 jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
Na tomto jednání jsme se kromě plánovaných bodů věnovali aktuální situaci ve 
výběžku a především nové informaci, že se oddálí na dobu neurčitou vznik Speciální 
pořádkové jednotky v Ústeckém kraji. Dochází k tomu především díky úsporným 
vládním škrtům. Jsme touto informací znepokojeni, ale pravdou zůstává, že Policie 
ČR byla jedinou, která nám od loňského roku při řešení situace ve výběžku pomohla. 
To byly také jediné body ze Šluknovského desatera, které byly splněny. Starostové 
se na jednání jednomyslně dohodli, že bude za SPRŠ napsán otevřený dopis 
premiérovi vlády. Varujeme, že vzhledem k nepříznivé sociální situaci v našem státě, 
migraci nepřizpůsobivých a růstu drobné majetkové kriminality, je zde velká 
pravděpodobnost opakování sociálních nepokojů. A to se zdaleka netýká pouze 
Šluknovského výběžku.  
 
12.04.2012 výjezdní pracovní setkání s paní hejtmankou Ústeckého kraje Janou 
Vaňhovou a 2. zasedání pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality 
Dopolední část setkání proběhla v Rumburku, odpolední část v České Kamenici. 
Jednání byli přítomni: paní hejtmanka, zástupci Policie ČR, MV ČR, Úřadu práce, 
Agentury pro začleňování v romských lokalitách, Univerzity J. E. Purkyně, starostové 
obcí a měst vyloučených lokalit. V Ústeckém kraji je 60 vyloučených lokalit, ve 
kterých žije přibližně 20 000 lidí, je zde nejvyšší nezaměstnanost. 

- byli jsme seznámeni s údaji vyplývající z Analýzy příčin migrace ve 
Šluknovském výběžku vypracovanou Agenturou pro začleňování v romských 
lokalitách. 

- byla zhodnocena práce samospráv v řešení problematiky včetně doporučení, 
jak některé záležitosti zlepšit 

- PČR informovala o statistice počtu policistů, trestné činnosti – porovnání 
v celém kraji 



- od 01.05.2012 bude v lokální dislokaci Varnsdorf působit 50 mužů Speciální 
pořádkové jednotky, do konce roku 2012 bude ve službě dalších 50 mužů. 
Centrální dislokace této jednotky bude v Ústí nad Labem 

- zástupci Úřadu práce informovali o aktivní politice zaměstnanosti, VPP, VS, 
finanční prostředky se radikálně snižují: r. 2010 – 828 847 mil. Kč 
                                                                 r. 2011 – 623 065 mil. Kč               

                                                                            r. 2012 – 201 mil. Kč 
                                                                       snížily se i příspěvky z evropských fondů 

- Ústeckým balíčkem s návrhy legislativních změn se bude vláda zabývat 
v červnu 

- zástupci UJEP nás seznámili s výsledky vypracované analýzy příčin migrace a 
návrhů k řešení problematiky.  

Ke všem tématům proběhla diskuze mezi všemi přítomnými, včetně příkladů 
z praxe a z jednotlivých regionů. 

 
Dne 17.05.2012 byla podepsána Koordinační dohoda mezi Policií ČR a městem 
Šluknov 
o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku na území Města Šluknov. 
Spolupráce se týká následujících oblastí: 

- ochrana veřejného pořádku 
- ochrana bezpečnosti a majetku osob 
- dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu 
- pátrání po osobách a věcech 
- odhalování trestných činů, přestupků a jejich pachatelů 
- prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností 
- prohlubování komunikace mezi stranami dohody a veřejností 
- zkvalitňování práce stran dohody ve smyslu služby veřejnosti 

 
 
Dne 23.05.2012 setkání s představiteli Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE-ODIHR) ve 
Šluknově 
Cílem návštěvy představitelů výše uvedených organizací bylo seznámení se se 
situací v oblasti vzdělávání Romů a přístupem samospráv k romské integraci v naší 
republice.  Jednání za úřad byla přítomna paní starostka, vedoucí Odboru vnitřní 
správy, sociální pracovnice, terénní pracovnice, velitel MP Šluknov. Dále zástupkyně 
ředitelky Speciální školy Šluknov a zástupce Krajského úřadu z výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost. Delegace navštívila i Speciální školu ve Šluknově. 
Proběhla velmi živá diskuze na daná témata: 

- možnosti vzdělávání v ČR 
- práce MěÚ v sociální oblasti, informace o velmi dobré spolupráci mezi MěÚ, 

MP, PČR, terénními pracovníky, školami, neziskovými organizacemi, využití 
projektů v sociální oblasti, asistenti prevence kriminality 

- konkrétní příklady práce sociální a terénní pracovnice 
- specifikace problémů ve Šluknově – nezaměstnanost, sestěhování romských 

rodin do města, vývoj kriminality, problémy v soužití  
- příčiny a vývoj nepokojů na Šluknovsku 
- zhodnocení příčin nízké vzdělanosti Romů – shodli jsme se na zásadní roli a 

přístupu rodičů k výchově a vzdělávání svých dětí. 



Výstupem mezinárodní delegace, která navštívila i další města v ČR (Ostrava, 
Karviná, Ústí n. Labem, Praha,…), bude doporučení naší vládě, jak tuto problematiku 
řešit. 
 
Dne 4. října 2012 Příhraniční konference „Silné odbory – záruka bezpečnosti“ 
Hlavním tématem konference byla bezpečnostní situace v oblastech českého, 
polského a německého pohraničí. Konference se zúčastnila paní hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová, náměstek policejního prezidenta, zástupci PČR, 
zástupce policie Spolkové republiky Německo, vedoucí Odboru cizinecké policie, 
HZS, někteří starostové z české a německé části hranic. Témata: 

- možnosti řešení problematiky bezpečnosti v příhraničních oblastech  
- záměry a plány policejních prezidií zúčastněných zemí konference 
- kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách 
- bezpečnost v pohraničí, společné projekty, společné hlídky, migrace a trestní 

činnost cizinců 
- spolupráce policie s obcemi, vzájemná spolupráce příhraničních obcí a policie 

 
Dne 23. října 2012 proběhlo ve Šluknovském zámku setkání starostů z výběžku 
s představiteli Policie České republiky 
Za PČR byli přítomni: policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček, náměstek 
policejního prezidenta plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel Policie ČR Ústeckého kraje plk. 
Mgr. Tomáš Landsfeld, zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Děčín plk. 
Mgr. Daniel Plechatý, vedoucí oddělení Šluknov npr. Mgr. Lucián Šmidrkal a vedoucí 
oddělení Velký Šenov npr. Bc. Zdeněk Podolák. Předmětem jednání bylo plánované 
ukončení Obvodního oddělení PČR ve Velkém Šenově. Na toto téma proběhla široká 
diskuze, na jejímž základě policejní prezident oznámil všem přítomným, že Obvodní 
oddělení PČR  ve Velkém Šenově zůstane prozatím zachováno s ohledem na 
specifickou polohu a situaci zde ve výběžku.  Na obou obvodních odděleních, jak ve 
Šluknově, tak ve V. Šenově zůstane počet policistů zachován. Ovšem slučování 
malých obvodních oddělení je z hlediska budoucnosti nevyhnutelné, jak informovali 
zástupci PČR. 
 
 
 
A budeme pokračovat dál … 


