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Seznam zkratek 
APK = Asistenti prevence kriminality 

ASZ = Agentura pro sociální začlení  

KHS = Krajská hygienická stanice 

K  PČR = Krajské editelství Policie České republiky 

MO = Městský obvod 

MVČR = Ministerstvo vnitra ČR 

NNO = Nestátní nezisková organizace 

OPLZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPZ = Operační program zaměstnanost 

PČR = Policie České republiky 

SVL = Sociálně vyloučená lokalita 

ÚP = Ú ad práce ČR 

ÚMO = Ú ad městského obvodu 

UoZ = Uchazeč o zaměstnání  

VPP = Ve ejně prospěšné práce 
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Cíle vstupního screeningu 

Následující zpráva p edkládá výsledky screeningu dat nashromážděných k 28. 2. 2018 Agenturou pro 

sociální začleňování (ASZ), která je jedním z odborů Ú adu vlády ČR. Vstupní screening má posloužit 

jako základní informační materiál pro efektivní spolupráci ASZ s městem Ústí nad Labem v rámci 

plánovaného spolupráce s Agenturou v režimu tzv. koordinovaného p ístupu v sociálně vyloučených 

lokalitách. Screening zároveň slouží jako materiál pro další analytickou práci ASZ a pro evaluaci 

výsledků její činnosti. 

Metodologie screeningu 
Vstupní screening vychází p edevším z analýzy tzv. jádrových ukazatelů1 sociálního vyloučení, které 

udávají rozsah sociálního vyloučení. V rámci tohoto šet ení byly sestaveny indikátory bydlení, 

zam stnanosti a zadluženosti. Jádrové indikátory jsou komparovatelné v čase a mohou tak 

sofistikovaně ilustrovat intervenci Agentury pro sociální začleňování v dané lokalitě v rámci 

realizované spolupráce. V rámci screeningu byl vytvo en i tzv. checklist bezpečnosti, který doplňuje 

sebraná data o informace o nastavení místních politik v této oblasti. Použitou metodou screeningu 

byla sekundární analýza dostupných zdrojů (desk research). Tato metoda spočívá v analýze dat 

získaných od institucionálních aktérů obce. Limitujícími faktory této metody je (ne)dostupnost 

daných výstupů, a nemožnost tzv. triangulace výzkumných metod, která by navýšila validitu 

uvád ných zjišt ní.  

Standardy výzkumné práce Agentury pro sociální začleňování 
P i své práci se výzkumníci ASZ ídí i Etickým kodexem výzkumníků Agentury pro sociální 
začleňování, který ukotvuje mimo jiné práci s citlivými daty či nestrannost vůči dotazovaným 

subjektům. Ve zprávách o výsledcích výzkumníci v ASZ jasně rozlišují mezi poznatky zjištěnými od 

respondentů, svou interpretací těchto poznatků a jakýmikoliv doporučeními na nich založenými.  

Základní terminologie  
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva p i Ú adu vlády ČR a 

spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné p íležitosti a legislativu. Agentura funguje od roku 

2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které eší problematiku sociálního vyloučení.  

Agentura pro sociální začleňování  
 pomáhá obcím a městům p i mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených 

lokalit a jejich obyvatel, p i p ípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich ešení a 

p i získávání financí na tyto postupy.  

                                                
1 Jádrové ukazatele jsou indikátory, které ASZ sleduje ve všech kontextech problematiky sociálního vyloučení.  
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 propojuje místní subjekty (města a obce a jejich ú ady, ale také neziskové organizace, školy a 

školská za ízení, Ú ad práce, zaměstnavatele, policii a ve ejnost), aby p i sociálním 

začleňování spolupracovaly.  

 spolupracuje s ministerstvy, p enáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, 

podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. Koordinovaný 

p ístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci obcím a svazkům obcí 

p i sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prost edků Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální 

začleňování. V rámci tohoto p ístupu mohou obce koordinovaně čerpat prost edky ze t í 

operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního 

začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat. 

Sociální vyloučení 
Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj společnosti, 

do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, nap . sociální, 

prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se nacházejí v situaci, kdy mají sníženou 

míru p ístupu ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, zároveň s tím se snižuje jejich schopnost 

udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního vyloučení a možnosti participace na 

organizaci sociálního života a účasti v rozhodování. 

Sociální vyloučení se vyznačuje různými charakteristikami, které se v různých lokalitách vyskytují s 

různou intenzitou. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však skutečnost, že se potýkají s 

několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich ešení, které by smě ovalo k 

vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je pro sociálně vyloučeného tak ka 

nedosažitelné bez vnější pomoci.  

Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, 

závislost na dávkách v hmotné nouzi, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený p ístup ke kvalitnímu 

společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování a kriminality a vysoká míra 

migrace. Jednotlivé ukazatele sami o sobě sociální vyloučení nezakládají. Je to teprve jejich 

kombinace, která zasaženým jedincům či rodinám brání v integraci či plnohodnotném životě a na 

různých úrovních je vylučuje ze společnosti. Každý z uvedených aspektů sociálního vyloučení může 

být v různých lokalitách a u různých jejich obyvatel zastoupen v jiné mí e. Kombinace intenzity 

p ítomnosti těchto jevů pak vytvá í charakter jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext 

mnohdy výrazně liší.  

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných ukazatelů, 

hovo íme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Sociálně vyloučené lokality obvykle vznikají působením 

systémových aktérů či tržních mechanismů. P i jejich vzniku lze sledovat vnější p íčiny tohoto procesu, 

jako jsou schvalované zákony, postoje institucí, tržní mechanismy a stanoviska zbytku společnosti i 

faktory vnit ní, mezi které se adí životní styl samotných sociálně vyloučených, které se často 
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mezigeneračně reprodukují. Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu 

se pak jedná o etnicitu romskou.  
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Deskripce sociálního vyloučení v Ústí nad Labem  
Tato kapitola popisuje stav SVL ve městě k prosinci 2017. Poskytuje odhady o počtu obyvatel a jejich 

rozmístění v lokalitách. Má za cíl poskytnout odhad počtu vyplacených dávek hmotné nouze. 

M sto Ústí nad Labem 

Krajské město Ústí nad Labem leží v severozápadních Čechách nedaleko hranic s Německem. V 

regionu plní město úlohu administrativního a správního st ediska. Známé je svým průmyslovým 

charakterem se zamě ením na chemii a těžbu hnědého uhlí. 

V minulosti se jednalo o oblast s vysoce znečištěným životním prost edím, což snižovalo atraktivitu 

oblasti, nicméně, díky novým ekologickým zákonům a p edpisům se v posledních letech životní 

prost edí značně zlepšilo (ASZ 2017). K 1. 1. 2017 žilo v Ústí nad Labem celkem 91 437 lidí (ČSÚ 

2017).2 

Sociální vyloučení ve kontextu m sta Ústí nad Labem 

Štěpánková a Lomozová ve svém výzkumu z roku 2013 (Štěpánková a Lomozová, 7) definovaly pět 

míst na území města Ústí nad Labem s největší koncentrací lidí, kte í se potýkají se sociálním 

vyloučením: Nový Svět, St ekov, Krásné B ezno, Mojží  a P edlice. Město Ústí nad Labem v dotazníku 

ASZ z roku 2017, který byl součástí p ihlášky ke spolupráci s ASZ, popsalo čty i nejkritičtější oblasti ve 

městě podobně: Ústí nad Labem – město (tzn. P edlice), Neštěmice, St ekov, Severní Terasa. 

 

Každá ze zmíněných lokalit je tvo ena několika ulicemi či samostatnými domy. Expertní odhady 

velikosti cílové skupiny (sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením) se pohybují 

v rozmezí 10-20 tisíc obyvatel. 

                                                
2
 Výzkum z roku 2013 Štěpá ková a Lomozová, 7) uvádí kvalifikova ý odhad, že až  % o yvatel ěsta tvoří 

Romové. Kvalifikovaný odhad GAC, na který se odkazuje SocioFactor (SocioFactor 2010, 13) hovoří v roce 2009 

o 10 – 19 tisících obyvatel Romského et ika ve ěstě.  
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Ve městě se nachází 12 ubytoven ubytovávajících osob ohrožené sociálním vyloučením, anebo osoby 

sociálně vyloučené (Magistrát města Ústí nad Labem, červenec 2017). V městské části Ústí nad 

Labem - město je provozováno 6 ubytoven (celkem 210 osob k 08/2017), v městské části St ekov jsou 

4 ubytovny na adresách Purkyňova 14, Purkyňova 7, Truhlá ova 3 a Děčínská 74. V Neštěmicích jsou 

v provozu dvě ubytovny, v hotelu (bytovém domě) Český lev a Freedom – KB. Aktuální počet 

ubytovaných se neustále mění kvůli vysoké mí e fluktulace. Bezpečnostní analýza města Ústí nad 

Labem z roku 2017 uvádí celkem 1408 osob. 

Následující tabulka zobrazuje počet vyplacených sociálních dávek v íjnu 2014 a íjnu 2015 na území 

města Ústí nad Labem (Strategie prevence kriminality 2016-2020, str. 9). 

Dávka íjen 2014 íjen 2015 

P íspěvek na živobytí 4784 4123 

Doplatek na bydlení 2201 1775 

Mimo ádná okamžitá pomoc 86 52 

P ídavek na dítě 6297 6 124 

Rodičovský p íspěvek 3254 3 263 

P íspěvek na bydlení 3889 3 810 

 

Níže uvádíme popis jednotlivých lokalit a stav sociálního vyloučení, které v dotazníku k p ihlášce ke 

spolupráci s ASZ vypracovalo v roce 2017 město Ústí nad Labem. 

Ústí nad Labem - m sto 

P edlice spadají do městského obvodu Ústí nad Labem – město, od centra je ovšem dělí průmyslová 

zóna (SocioFactor 2010). Městský obvod zabírá rozlohu 420 ha (pět procent z toho činí zastavěná 

plocha). Na území žijí zhruba 2 až 3 tisíce obyvatel. Většinu z nich tvo í Romové (Štěpánková a 

Lomozová 2013, 7). 

Městská část je rozdělena na Nové P edlice a zbytek čtvrti. P ihláška města Ústí nad Labem ke 

spolupráci s ASZ umisťuje jádro sociálně vyloučené lokality do území Nových P edlic, kde je tvo eno 

ulicí Prost ední a Marxovou, bloky mezi nimi a Školním náměstím.  

Lokalitu tvo í činžovní domy. ada z nich je vybydlených, mají zazděné dve e či vytlučená okna. 

Sociálně vyloučení obyvatelé se nacházejí i v okrajových částech P edlic (oblast mezi ulicemi 

Průmyslová a Jateční, Sklá ská), které jsou obývány nejméně z poloviny sociálně vyloučenými nebo 

lidmi ohroženými rizikem sociálního vyloučení. 

Ústí nad Labem - Nešt mice 

Sociálně vyloučená část se nachází na území městského obvodu Neštěmice a je tvo ena ulicemi 

Matiční, Plaveckou, Svádovskou, Nový svět, 1. Máje a Peka ská. Lokalita, která se nachází v prostoru 
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mezi železniční tratí Praha-Drážďany a silnicí 62 z Ústí nad Labem do Děčína, je v sousedství sídliště 

Krásné B ezno.  

Na rozdíl od Nových P edlic nelze o Novém světě hovo it jako o etnicky homogenním prostoru. 

V lokalitě žijí i neromští obyvatelé a docházelo zde k sousedským konfliktům. Další sociálně 

vyloučenou lokalitu tvo í sídliště Mojží . Na sídlišti žije cca 25 tisíc obyvatel s výrazným zastoupením 

Romů. Dále je lokalita tvo ena ulicemi Opletalova v Neštěmicích, Janáčkova, Keplerova a 

Drážďanská.  

V lokalitě žijí ve větším počtu uživatelé drog. 

Ústí nad Labem – St ekov 

Lokalita se nachází v městské části St ekov v blízkosti zastávky městské hromadné dopravy Karla IV. 

Centrem lokality je ubytovna v Purkyňově ulici 1180/14 (ubytovna je mezi sociálně vyloučenými i 

ú edníky známa pod označením "Modrá"). Analýza společnosti GAC z roku 2009 tehdy popisovala 

ubytovnu jako p estupní stanici s vysokou fluktuací – mezi chudými Romy je bydlení na ubytovně 

nepopulární a "nikdo tam nevydrží dlouho". V okolí ubytovny došlo v průběhu času k poklesu cen 

nemovitostí a ada podnájemníků z ad majority se p estěhovala. Do uvolněných bytů nesehnali 

pronajímatelé nikoho jiného než Romy (GAC, 2009, str. 17). 

Podle odpovědných odborů města Ústí nad Labem může na St ekově žít kolem 500 sociálně 

vyloučených obyvatel. Celkem městskou část St ekov obývá p ibližně 13,5 tisíce obyvatel. Jednu 

z lokalit, Kamenný vrch, tvo í panelový dům se dvěma vchody. V lokalitě St ekov se nachází, kromě 

výše zmíněné, ještě dvě další problémové ubytovny.  

Ústí nad Labem – Severní Terasa 

Lokalitu tvo í sídlištní zástavba. Město Ústí nad Labem v p ihlášce ke spolupráci s ASZ tvrdí, že 

častým problémem SVL Severní Terasa je bezdomovectví. Velkým problémem je rovněž migrace 

z ostatních sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. 

P ihláška města Ústí ke spolupráci s ASZ označuje jako SVL p edevším panelový dům v Muchově 

ulici, ubytovnu s kapacitou 320 lůžek nad nemocnicí (Ekopros), hotelový panelový dům pod parkem. 

600 bytů v majetku firmy CPI obývají dle autorů p ihlášky z velké části lidé ohrožení sociálním 

vyloučením.  

Analýza GAC z roku 2009 nezmiňuje Severní Terasu jako sociálně vyloučenou lokalitu. Severní 

Terasa v době tvorby výzkumu GAC naopak pat ila k místům, v nichž byla zaznamenána nejnižší míra 

mravnostních trestných činů (GAC, 2009, str. 62). 
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Bydlení a sociální vyloučení v Ústí nad Labem 

Tato kapitola popisuje bytový fond města, bytovou situaci v jednotlivých sociálně vyloučených 

lokalitách a snaží se podat hlubší kontext sociálního vyloučení a bytové problematiky. Podává rovněž 

p ehled o nástrojích města na ešení bytové problematiky a věnuje se dluhům, které v oblasti bydlení 

vznikají. 

Jedním z cílů, které uvádí dokument „Strategický rozvoj m sta Ústí nad Labem 2015 – 2020“ je 

vytvo ení vhodných podmínek pro sociální bydlení. Indikátorem tohoto cíle je počet vytvo ených 

sociálních bytů (12) a vytvo ení koncepce sociálního bydlení. K vytvo ení koncepce sociálního bydlení 

byla podána projektová žádost do OPZ, která je aktuálně v hodnocení. Cílem je vytvo ení i samotné 

metodiky sociálního bydlení v podmínkách města Ústí nad Labem. 

Dle OŽP je pot eba celkově zvýšit standard bydlení a změnit podmínky k pronájmu stanovením 

maximální částky a minimálního standardu a vymáhání dodržování norem standardu ze strany 

majitelů nemovitostí. Jak uvádí výzkum společnosti GAC z roku 2009, město Ústí nad Labem pat í k 

městům, kde privatizace bytů postupovala nejrychleji (GAC, 2009, str. 22).  

Město Ústí nad Labem v p ihlášce ke spolupráci s ASZ vytvo ilo shrnutí bytové situace v jednotlivých 

SVL, které uvádíme níže, a které dále rozvíjíme informacemi z dalších zdrojů. 

Ústí nad Labem - m sto 

V lokalitě Ústí nad Labem – město pokračuje prodej domů v demoličním výměru.3 V současné době 

(2017) se 20 % z těchto domů opravuje. Do oprav jsou zapojení p edevším dva podnikatelé, kte í 

domy odkoupili. V lokalitě vlastnila domy romská rodina, která zde v minulosti ve větší mí e skoupila 

domy a byty, které pronajímala. V poslední době (2017) většinu odprodala dalším soukromým 

majitelům. Zmíněná rodina domy neopravovala a do domů nijak neinvestovala. Dle zjištěných údajů 

jsou někte í lidé v domech d íve vlastněných tzv. Moraváky bez p ístupu k pitné vodě. 

ÚMO vlastní v lokalitě bytový dům včetně krizového bytu. Cena je 30 Kč za m2, jedná se o byty I. 

kategorie. Celkem jde o 16 bytů. ÚMO poskytuje byty jako „sociální bydlení pro širší cílovou skupinu 

sociálního bydlení“. Z celkového počtu obyvatel domu jsou pouze 2 až 3 rodiny neromské. Poptávka 

nep evyšuje nabídku a ÚMO spíše vyvíjí aktivity k hledání potenciálních nájemníků. Další sociální byty 

vlastní ÚMO v nově zrekonstruovaném domě. Cena je 42 Kč/m2, cca 2,5 tisíce za byt. Nejdražší byty 

vlastní ÚMO na Lidickém náměstí. Cena 60 Kč/m2, což je stále nejlevnější bydlení v Ústí nad Labem.  

Ze strany města je dlouhodobě komunikována jako špatná spolupráce s KHS (Krajská hygienická 

stanice) p i ešení nevhodného bydlení v P edlicích. Odbor životního prost edí nemá možnost 

vstupovat do domů a bytů. Tuto pravomoc má pouze KHS či Policie ČR. OŽP pouze v p ípadě, že 

dům hrozí sesutím.  

                                                
3
 Bytovou problematiku v Předli í h se za ývá doku e t ASZ Analýza bytové problematiky v Předli í h z roku 

2013 Štěpá ková & Lo ozová, . 
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V minulosti se v ulici Beneše Lounského jeden dům z ítil. ÚMO se snaží vyjednávat s exekutory 

v p ípadě exekučně zatížených domů. Dlouhodobou vizí ÚMO je celková revitalizace lokality, zajištění 

dostupnosti občanské vybavenosti a pozvednutí životní úrovně všech obyvatel lokality. ÚMO nevyvíjí 

žádné aktivity, které by vedly k vystěhovávání obyvatel P edlic do jiné části. P esto lze zaznamenat 

vnit ní migraci v rámci všech sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem.  

V P edlicích jsou často ešeny p ípady nelegálních skládek. OŽP apeluje na vlastníky domů, kte í 

p íliš nereagují, aby situaci ešili. V P edlicích spolupracují cca 4 vlastníci. Do problémových lokalit se 

také p istavuje větší počet sběrných nádob na odpad než v jiných místech. Dle autorů p ihlášky ke 

spolupráci s ASZ, dochází v některých p ípadech i k tomu, že obyvatelé lokalit vyhazují odpadky 

z oken p ímo do vnitrobloků. Tam může dojít k ízenému úklidu skládky pouze v p ípadě, že KHS 

potvrdí, že hrozí epidemie. Stejně tak šet ení infekcí a zamo ení škůdci provádí KHS. 

Dluhy na nájemném 

Dluh na nájemném včetně služeb je evidován u 149 bytů. Celkový dluh za bydlení tvo il v roce 2013 

částku 6 390 000,00 Kč. Dluh je evidován jak u bytů v neprodaných domech, tak u bytů v prodaných 

domech (byty byly v průběhu privatizace prodávány t etím osobám bez započtení dluhu do kupní 

ceny, pokud tedy nebyly posléze nájemcem uhrazeny, byly podány žaloby o zaplacení dluhu a zůstaly 

tak v evidenci ÚMO – město). Některé dluhy (celkem 31) byly uhrazeny k 31. 1. 2013. Jednalo se 

většinou o dluhy ve výši jednoho měsíčního nájmu nebo nižší částky. Ve 21 p ípadech byly podány 

žaloby o zaplacení dluhu. Ve většině p ípadů se jedná o dluhy odstěhovaných nájemců. Celkem byly 

sepsány 2 splátkové kalendá e a 2 dlužníci zem eli. V p ípadě úmrtí dlužníků budou dluhy navrženy 

k odpisu. Ostatním byly zaslány upomínky, p ípadně výzvy k uzav ení splátkového kalendá e. Většina 

dluhů je evidována u odstěhovaných nájemníků. Z celkového počtu 70 bytů, u nichž sjednané 

nájemné končí uplynutím doby, je celkem 9 bytů zatíženo dluhy, z toho jde u 5 nájemců o dluh ve výši 

1 měsíčního nájemného nebo nižší.  

Vedení ÚMO má v úmyslu rekultivovat celou městskou část. Rekultivaci výrazně ovlivní rozhodnutí o 

odpisu zásob uhlí. Rozhodnutí také umožní výstavbu a rozvoj celé lokality. Pot ebná je také 

spolupráce s hygienou, OSPODem, hasiči a dalšími subjekty. 

Ústí nad Labem - Nešt mice  
Lokality jsou v rámci bydlení velmi zatížené neustálou vnit ní migrací obyvatel spojenou s vnější 

migrací obyvatel z jiných měst. Často se do lokality stěhují obyvatelé P edlic (Ústí nad Labem - 

město).  

V Neštěmicích je celkem 380 bytů v majetku města a jeden dům provozovaný jako bydlení pro 

seniory. V lokalitě často dochází k výskytu štěnic, několikrát byla zaznamenána i žloutenka.  

Vedení ÚMO považuje za největší problémovou lokalitu sídliště Mojží . Zároveň vidí určitou výhodu 

v uzav enosti sídliště a možností aplikace různých nástrojů pro zlepšení stavu sídliště. Zástupci ÚMO 

se v minulosti pokoušeli dohodnout s organizací Člověk v tísni, o. p. s. na nájmu bytů, jejich správě a 

dalším pronajímání sociálně vyloučeným. Organizace Člověk v tísni, o. p. s. nakonec vyhodnotila 
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takovou nabídku jako nep ijatelnou s ohledem na možnou dvojroli poskytovatele sociálních služeb a 

pronajímatele bytů. 

Vedení ÚMO se snaží vykupovat nemovitosti. Velký problém je s vlastníky soukromých nájemních 

domů, kte í provozují tzv. obchod s chudobou. V p ípadě sociálního bydlení by ÚMO volil variantu 

housing first, která umožňuje práci s lidmi ve stabilním bydlení. Celkový dluh za bydlení tvo il v roce 

2013 částku 7 262 389,14 Kč. 

Sociální bydlení neprovozuje město ani neziskové organizace. V MO Neštěmice je k dispozici obecní 

bydlení, ale s podmínkami (bezdlužnost vůči městu, složení jistoty), které nízkop íjmové rodiny, osoby 

dlouhodobě nezaměstnané apod. většinou nesplní. Soukromý bytový fond charakterizují vysoké 

jistoty, vysoké nájemné, špatný stav bytů, výpovědi a vystěhování z bytů po nezaplacení nájmu. 

V obvodě je jedna ubytovna ve špatném stavu, kde byl zaznamenán výskyt štěnic. Úhradu nájemného 

na této ubytovně doplatek na bydlení nepokryje. Noclehárna ani azylový dům v obvodě nejsou. 

Ústí nad Labem – Severní Terasa 

Lokalitu tvo í silně anonymizované sídliště. Velkým problémem je zde bezdomovectví, kdy lidí bez 

domova neustále p ibývá. Většinou odmítají bydlení v azylovém domě, často z důvodů separace párů 

v bydlení.  

Majoritním vlastníkem bytů je firma CPI. V lokalitě vlastní cca 600 bytů. Bydlení je pro cílovou skupinu 

sociálně vyloučených většinou nedostupné z důvodu vysokých nájmů a kaucí. V bytech dochází často 

ke st ídání nájemníků, kte í mnohdy nemají žádný vztah k místu bydlení.  

Další byty jsou v různém soukromém vlastnictví a jsou pronajímány lidem, kte í pobírají dávky na 

bydlení. Těmto nájemníkům nejsou často vypláceny ze strany pronajímatelů p eplatky, ale o p eplatky 

jsou nájemníci kráceni na vyplacených dávkách. Dochází tak k další migraci nájemníků.  

Firma CPI BYTY, a. s. vlastní v lokalitě kromě zmíněných bytů také ubytovnu s kapacitou 320 lůžek. 

V ubytovně se koncentrují sociálně vyloučení obyvatelé. Město vlastní pouze 28 bytů, které nabízí 

učitelům, léka ům a dalším lidem s pot ebným vzděláním. Na sídlišti dochází ke stárnutí populace a 

narůstá počet seniorů. V lokalitě jsou dva domovy pro seniory, oba mají plnou kapacitu.  

Vedení ÚMO označuje jako pot ebné azylové bydlení pro páry či rodiny a možnost realizace 

prostupného bydlení. Celkový dluh za bydlení tvo il v roce 2013 částku 887 000,00 Kč v bytech ve 

správě ÚMO Severní Terasa. 

Ústí nad Labem - St ekov 

Výrazným problémem jsou ubytovny, které se v městské části nacházejí. V posledních letech je 

zaznamenán výrazný nárůst bezdomovectví. Na sídlišti p ibývá sociálně vyloučených obyvatel v rámci 

vnit ní i vnější migrace, která je podporována soukromými majiteli nemovitostí. Výrazní jsou p edevším 

podnikatelé z Teplic a Prahy, kte í na St ekově zprost edkovávají dostupné bydlení pro sociálně 

vyloučené obyvatele z jiných měst. Stejně jako na Severní Terase, i zde je majoritním vlastníkem firma 
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CPI. Město vlastní pouze 37 bytů ve dvou domech. V městských bytech bydlí socioekonomicky slabší 

nájemníci. Dle ÚMO se jedná o sociální byty pro obyvatele, kte í nedosáhnou na místní komerční 

nájemné. Celkový dluh za bydlení tvo il v roce 2013 částku 1 376 765,00 Kč. V p ípadě městských 

bytů a neplacení nájmů eší ÚMO situaci domluvou, splátkovým kalendá em, upomínkami a 

vymáháním peněz soudní cestou. 

Od vzniku ubytoven na St ekově dochází ke stěhování sociálně nevyloučených obyvatel ze St ekova. 

Město má zájem realizovat sociální bydlení spíše v režimu housing ready. Město je inspirováno 

komunitním bydlením v Brně a Vídni. 

Největší problémem, indikovaným ve vztahu k majoritnímu vlastníkovi bytů CPI, je veliká fluktuace 

nájemníků bez jakéhokoliv vztahu k bytu či místu bydliště. P i častém stěhování nájemníků dochází 

k vytvá ení skládek v okolí popelnic. Časté jsou stížnosti na hluk a nepo ádek. 

Majetková struktura bydlení v sociáln  vyloučených lokalit v Ústí nad 
Labem 

Tato kapitola popisuje majetkovou strukturu bydlení na území jednotlivých sociálně vyloučených lokalit 

v Ústí nad Labem. Pracujeme zde s ve ejn  dostupnými daty, která interpretujeme za účelem 

objasnění vlastnických struktur a z toho plynoucích dopadů na život v lokalitách. 

Jak bylo uvedeno výše, město Ústí nad Labem pat í k městům, kde privatizace bytového fondu 

postupovala nejrychlejším tempem (GAC, 2009, str. 22). Tržní mechanismy vedly k zásadním 

kvalitativním změnám bydlení v některých městských částech a lze v nich spat ovat klíčové faktory 

vedoucí k dnešnímu stavu sociálního vyloučení v Ústí nad Labem. 

Porovnávat jednotlivé SVL v Ústí nad Labem z hlediska vlastnické struktury je problematické, neboť 

se jednotlivé lokality zásadně odlišují nap íklad svou velikostí.  

Ústí nad Labem – M sto 
Domy v SVL v P edlicích vlastní celkem 29 subjektů a 28 z nich lze označit za soukromé subjekty. 

Dům na adrese Marxova 219, kde sídlí mate ská škola, vlastní Město Ústí nad Labem. Zbylých 28 

subjektů vlastní nemovitosti na padesáti číslech popisných.  

V 5ti zjištěných p ípadech ze zmíněných 50 uvádějí vlastníci své bydliště p ímo v P edlicích (pouze 10 

% vlastníků). Ve 4 p ípadech se jedná, alespoň uvedenou adresou bydliště, o cizince (8 % vlastníků). 

Zbytek vlastníků pochází z jiných městských částí Ústí nad Labem, ale i z jiných částí České republiky 

(celkem 82 %). Celkem v 7 p ípadech je uvedena Praha (14 %). 
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Vybydlené budovy na adrese Prost ední 140 jsou v katastru nemovitostí psané na pana Martina 

Doušu. Další skupina vybydlených budov na adresách Prost ední 204, Majakovského 113, Beneše 

Lounského 105, eháčkova 124 a Hrbovická 133 pat í do vlastnictví pana Vlastimila Koníčka a 

vybydlená budova na adrese Prost ední 218 pat í akciové společnosti Obejvak. 

Níže uvádíme některé komplikované vlastnické struktury v P edlicích ve srozumitelných diagramech. 
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Ústí nad Labem – Nešt mice 
V této podkapitole se zabýváme majetkovými vztahy v SVL na území Neštěmic. Neštěmice se skládají 

z čtvrtí Krásné B ezno, Neštěmice a Mojží . Sídlištěm Mojží  se z důvodu odlišnosti a větší 

komplexnosti dat zabýváme zvlášť v následující podkapitole.  

Na území SVL v Krásném B ezně a Neštěmicích vlastní nemovitosti 50 různých vlastníků. Jedním 

z nich je i statutární město Ústí nad Labem, kterému pat í 3 jednotky na adrese Dr. Horákové 625. 

Z 50 vlastníků 33 vlastní pouze jednu nemovitost ve smyslu jednoho čísla jednotky na jednom čísle 

popisném. Zbylý vlastníci vlastní minimálně dvě, většinou však i více nemovitostí.  

49 vlastníků je v katastru nemovitostí hlášeno bytem v České republice. Pouze nemovitost na adrese 

Železná 164 a jejích 25 jednotek pat í do vlastnictví MCP (manželé cizího práva) Strelnikov Grigory a 

Strelnikova Olesya adresou 11/145 ul. Rudnevka, 111675 Moskva. Na všech 25 jednotkách je 

exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti. 

Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti je uvalen rovněž na nemovitost na adrese Dr. Horákové 625/40 

p ipadající do SJM Taborschi Iacob a Taborschi Anicka. 

Z celkem 517 jednotek je na 9 jednotkách v katastru nemovitostí uvedeno zástavní právo smluvní.  

Sídlišt  Mojží  
Data k sídlišti Mojží  obsahují komparaci vlastnických struktur vytvo enou pro roky 2015, 2016 a 2017. 

Porovnáním dat z katastru nemovitostí z roku 2015 a 2017 jsme zjistili, že u 133 nemovitostí4 z celkem 

498 došlo ke změně vlastníků – to činí témě  27 %.  

V 8 p ípadech bylo v katastru nemovitostí uvedeno bydliště vlastníků mimo Českou republiku. 

Zahraniční majitelé vlastnili na sídlišti Mojží  vždy pouze po jedné nemovitosti. Další vlastníci jsou 

p evážně z Ústí nad Labem nebo z jiných částí Česka. 

  

                                                
4
 Jednalo se o celá čísla popisná, nebo o jednotlivé bytové jednotky a jed otlivý h čísle h popis ý h. 
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Jak popisuje tabulka vyobrazená pod tímto odstavcem, v celkem 20 číslech popisných s 448 byty bylo 

k dubnu 2015 evidováno 68 exekucí, insolvencí nebo dražeb. Můžeme vidět, že počet exekucí, 

insolvencí nebo dražeb se každý rok signifikantně snižoval. V květnu následujícího roku činila hodnota 

60 a v květnu 2017 již pouze 51. Zástavní právo smluvní bylo v roce 2015 evidováno na stejných 

adresách v 52 p ípadech, v roce 2016 v 47 a v roce 2017 znovu v 52 p ípadech. Zástavní právo 

z rozhodnutí správního orgánu bylo zaznamenáno pouze v letech 2015 a 2017 vždy pouze v jednom 

p ípadě na stejných číslech popisných. 

Vchody Celkem 

bytů 

exekuce, 

insolvence, 

dražba 
04/2015 

exekuce, 

insolvence, 

dražba 
05/2016 

exekuce, 

insolvence, 

dražba nyní 
05/2017 

ZPS 

2015 

ZPS 

2016 

ZPS 

2017 

ZPRSO 

2015, 2016 

ZPRSO 

2017 

173, 

174, 175 

72 11 10 8 10 7 7     

176, 177 48 4 4 3 7 9 8     

178, 

179, 180 

72 10 6 5 3 2 2     

181, 

182, 183 

56 9 8 5 5 4 6     

184, 

185, 186 

72 14 12 11 8 7 9     

187, 188 32 4 3 3 3 3 5     

189, 190 32 6 6 5 3 2 1 1 1 

191 32 6 7 7 7 7 8     

192 32 4 4 4 6 6 6     

celkem  448 68 60 51 52 47 52 1 1 

 

Komplikované vlastnické vztahy na sídlišti Mojží  nejlépe zobrazují diagramy. Na následujícím 

diagramu můžeme vidět strukturu SVJ Mojží  (čísla u jednotlivých jmen označují počet vlastněných 

nemovitostí).  
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Ústí nad Labem – St ekov 
Domy a byty v SVL na území místní části St ekov vlastní celkem 12 subjektů. Všichni vlastníci jsou 

soukromí, město zde nevlastní žádné nemovitosti. U 4 majitelů je v katastru nemovitostí uvedena 

adresa trvalého bydliště na území Ústí nad Labem, 4 jsou z Prahy a t etina pochází z jiných částí 

České republiky. 

Na domy na adrese Děčínská 109 (jednotky 1 - 8) a 66 (jednotky 1 - 6) ve vlastnictví Martina Eisnera 

je zahájena exekuce. Dům na adrese Purkyňova 1093 ve vlastnictví Ji ího Kvapila slouží jako 

ubytovna. 

Nezam stnanost v Ústí nad Labem 

Kapitola se zamě uje na problémy spojené s nezaměstnaností a podává shrnutí nástrojů města Ústí 

nad Labem k ešení těchto problémů. 

Celkový počet nezaměstnaných v Ústí nad Labem byl k 31. 1. 2018 celkem 5000 osob. Podíl 

nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let byl ve stejné době 5,87 %.5 Celkový počet osob 

pobírajících dávky hmotné nouze byl v roce 2017 k datu tvorby p ihlášky ke spolupráci s ASZ celkem 

3 488 osob. Počet osob v nekolidujícím zaměstnání k 11. 8. 2017 byl 1751. Počet nezaměstnaných 

absolventů byl ve stejné době 86 a celkově nezaměstnaných mladistvých 94. Počet nezaměstnaných 

osob s exekucí byl 1251 a počet dlouhodobě nezaměstnaných byl 2 322 osob. Agentura z dat 

získaných Ú adem práce vytvo ila tzv. teplotní mapu zaměstnanosti, ze které je patrné, že nejvyšší 

                                                
5
 www.czso.cz 
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koncentrace lidí, kte í byli v srpnu 2017 vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP, je na sídlišti 

Mojží . Vysoká koncentrace těchto osob se nachází ale i Krásném B ezně, Neštěmicích a v P edlicích. 
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Následující data se vztahují k datu tvorby p ihlášky ke spolupráci s ASZ v roce 2017. Počet volných 

míst pro uchazeče s nízkou kvalifikací byl 204 (dle kategorie 7, 8, 9 ISCO - max. C - základní 

vzdělání). Počet uchazečů o 1 volné pracovní místo pro nízkokvalifikované osoby byl 13,3 (2 708 UoZ 

bez vzdělání a základní vzdělání 204 míst). Počet osob vykonávajících ve ejnou službu u 

zaměstnavatele Statutární město Ústí n. L. byl 133. Počet osob vykonávajících ve ejně prospěšné 

práce u obce u zaměstnavatele Statutární město Ústí n. L. byl 179. Počet osob vykonávajících 

společensky účelná pracovní místa u zaměstnavatelů působících na území Statutárního města Ústí n. 

L. byl 69. 

V P edlicích bylo k 11. 8. 2017 45 nezaměstnaných mužů a 43 nezaměstnaných žen ve věku 50 až 66 

let. Z toho 12 mužů a 19 žen bez vzdělání, 8 mužů a 6 žen se st edním odborným vzděláním, jeden 

muž a jedna žena s úplným st edním vzděláním a 24 mužů a 17 žen se základním vzděláním včetně 

praktických škol. Dále bylo v P edlicích v evidenci ÚP 360 absolventů s nízkou kvalifikací, z nichž bylo 

34 absolventů ve věku 16-19 let. V městské části St ekov šlo celkem o 605 absolventů, z nichž bylo 

25 absolventů ve věku 16-19 let. Údaje o počtu nezaměstnaných a nabídce volných pracovních míst 

na území MO Neštěmice nebyly v p ihlášce města Ústí nad Labem ke spolupráci s ASZ k dispozici. 

V srpnu 2017 bylo v Ústí nad Labem 70 nabídek zaměstnání, které obsahovaly 234 volných 

pracovních míst pro uchazeče s žádným nebo základním vzděláním. P evažovaly nabídky zaměstnání 

na pozicích pracovníků úklidu, pomocných pracovníků v kuchyni, sezónních pomocných pracovníků 

v zemědělství, pracovníků v zákaznických centrech, idičů a operátorů výroby. 

Socioekonomické a vzdělanostní oblasti se věnuje jedna celá část Strategického plánu rozvoje města 

Ústí nad Labem. Jedním z cílů je odvrácení rizikových ekonomických trendů a snížení míry 

nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních obyvatel o 3,7%. Dále zlepšení podmínek pro 

podnikání (včetně sociálního podnikání). Indikátorem tohoto cíle je snížené míry nezaměstnanosti 

znevýhodněných skupin, podíl ploch p ipravených k podnikání a počet znevýhodněných osob 

zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem. V rámci dalšího cíle v socioekonomické 

oblasti aktivní práce se sociálně vyloučenými lokalitami a s osobami ohroženými sociálním vyloučením 

je indikátorem cíle snížení počtu p íjemců dávek hmotné nouze, počet realizovaných programů a 

projektů a snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v Ústí nad Labem.  

Stěžejními projekty na podporu zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách jsou p edevším 

regionální individuální projekty Ú adu práce ČR. V minulosti byl realizován nap íklad projekt Sociálně 

vyloučené lokality Ústeckého kraje (regionální individuální projekt OPLZZ). Cílem projektu byla 

podpora sociální integrace a prevence sociálního vyloučení osob žijících v daných lokalitách, a to 

p edevším prost ednictvím aktivit zamě ených na zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Cílovou 

skupinou projektu tedy byli zájemci, a p edevším pak uchazeči o zaměstnání v evidenci Ú adu práce 

ČR, kte í zároveň žili v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje. Jednalo se p edevším o 

osoby s nízkou kvalifikací a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Součástí projektu bylo individuální a 

skupinové poradenství, motivačně aktivizační aktivity, rekvalifikace a praxe, zprost edkování 
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zaměstnání a další doprovodné aktivity. V rámci OPZ realizuje ÚP ČR projekt na slaďování rodinného 

a pracovního života (Flexibilně do práce v Ústeckém kraji). Aktuálně (srpen 2017) je realizován projekt 

Společně to dokážeme v Ústeckém kraji. Projekt eší problematiku dlouhodobě nezaměstnaných 

uchazečů s nízkou kvalifikací, kte í trpí sociálním vyloučením, nebo jim sociální vyloučení hrozí. 

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kte í jsou v evidenci ÚP déle než 12 měsíců.  

V rámci Aktivní politiky zaměstnanosti jednotlivé městské části realizují ve ejně prospěšné práce, 

vytvá ejí Společensky účelová pracovní místa a nově opět realizují ve ejnou službu v souladu 

s novelou zákona o hmotné nouzi. 

V P edlicích je několik míst VPP, která se pravidelně prodlužují tzv. „na výjimku“ a několik míst, na 

kterých se uchazeči st ídají. VPP uchazečům vyhovují, v možnosti zaměstnání od města vidí stabilitu 

pracovního místa. Vedení ÚMO je ochotno realizovat prostupné bydlení ve spolupráci s magistrátem. 

Zvažují možnosti prostupu z VS do VPP. Kapacita VS je 50 míst, aktuálně je 68 žádostí a p edpoklad, 

že jich bude p ibývat.  

V Neštěmicích je aktuálně, k datu tvorby p ihlášky města ke spolupráci s ASZ v roce 2017, cca 60 

obsazených míst VPP, kapacita je dle vedení města 100 až 200 míst. VPP provádějí údržbu zeleně, 

úklid a dohledovou službu. Kolem 30 VPP se opakuje tzv. „na výjimku“. Město poskytuje 

zaměstnancům na VPP odměny, stravenky a poradenství. Zaměstnanci mají možnost doučit se 

různým odborným činnostem v rámci výkonu VPP. U zaměstnanců na VPP požadují v p ípadě, že 

mají děti p edškolního věku, aby využili mate skou školku. V budoucnu by město rádo realizovalo 

sociální podnikání.  

ÚMO Neštěmice jako první obvod začal zaměstnávat uchazeče z ÚP na VPP, zpočátku pouze na 

úklidové práce a údržbu zeleně, postupně rozší il i na dohledovou službu, nyní asistenty prevence 

kriminality. Zaměstnání formu VPP má však své úskalí, doba podpory je maximálně 12 měsíců. Poté 

by již měli uchazeči o zaměstnání být schopní uplatnit se na volném trhu práce. V drtivé většině 

p ípadů tomu tak není, vracejí se zpět do evidence ÚP a ocitají se ve stejné situaci jako p ed 

nástupem na VPP. Pokud navíc nesplní podmínky ÚP (nemají odpracovaných 365 dní za poslední 

dva roky) nemají navíc nárok na podporu v nezaměstnanosti, což také není ojedinělé, neboť ne vždy 

zaměstnavatel podává žádost o p íspěvek na VPP již s vytipovanými vhodnými kandidáty. Osoby, 

které chtějí pracovat, pracovaly jako VPP a osvědčily se, získaly důvěru ú adu a k ú adu, se tak znovu 

stávají nezaměstnanými a paradoxně jim to, že pracovaly, p ináší problémy; ocitají se v deziluzi, ztrácí 

chuť a motivaci znovu začít pracovat.  

ÚMO jako zaměstnavatel podporuje osoby na VPP benefity jako jsou stravenky, odměny, kvalitní 

pracovní oděvy, podpora p i získání idičského průkazu. Ročně činí částka podpory cca 2,5 mil. korun. 

Ústí nad Labem - Neštěmice v letech 2015, 2016,2017 zaměstnává každoročně cca 100 lidí na VPP 

(úklid, údržba zeleně, dohledová služba, asistent prevence kriminality). Ve t ech p ípadech se poda ilo 

vytvo it pracovní pozici kmenových zaměstnanců ÚMO Neštěmice, kdy z pozice VPP p ešli na SÚPM 

a posléze nastoupili jako kmenoví zaměstnanci ú adu.  
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Na Severní Terase je aktuálně 50 zaměstnanců na VPP. Nejvyšší možná kapacita je z důvodů 

chybějícího zázemí maximálně 60 zaměstnanců. Pot eba je však mnohem vyšší. Z celkového počtu je 

pouze 10 z nich tzv. na výjimku, ostatní zaměstnanci se na pozicích VPP st ídají. Pot eba 

zaměstnanců s výjimkou je vyšší. Díky chybějícím prost edkům na mzdy nelze zaměstnávat VPP jako 

kmenové zaměstnance. Vedení ÚMO je ochotno vstoupit do p ípadného projektu na podporu 

zaměstnanosti a pracovního poradenství.  Pot eba je více VPP i na odbornější pozice.  

Na St ekově spíše hledají možnosti realizace VPP prost ednictvím Technických služeb. Zvažují 

sociální podnikání. Možnou inspirací jsou Obrnice a založení vlastní p íspěvkové organizace. 
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Bezpečnost a sousedské vztahy  

Tato kapitola popisuje stav bezpečnosti v Ústí nad Labem. Zabývá se skladbou kriminality a nástroji 

prevence. P etrvávající sociální a ekonomická situace i nadále ovlivňuje nápad trestné činnosti. Ve 

sledovaném období roku 2016 bylo na územním odboru v Ústí nad Labem Krajského editelství policie 

Ústeckého kraje evidováno 2995 trestných činů. Což je o 357 trestných činů méně než v p edchozím 

roce. Objasněno bylo 2003 p ípadů, což činí 66,88 % z celkového nápadu trestné činnosti. Podez ení 

nebo obvinění bylo sděleno celkem 2190 osobám. Struktura zjištěných a zaevidovaných trestných 

činů je z hlediska statistických ukazatelů pozitivní, a to ve smyslu, že témě  ve všech kategoriích 

trestných činů došlo k poklesu nápadu. Ve sledovaném období tvo í nejvyšší podíl kriminality i nadále 

obecná kriminalita 2109 s počtem objasněných trestných činů 1333. Objasněnost obecné kriminality 

činí 63,21 %. 

V této oblasti dle tzv. takticko-statistické klasifikace jednoznačně p evažuje kategorie majetkových 

trestných činů v počtu 1404, objasněno bylo 795 trestných činů, tj. 56,62 %. Největší podíl nápadu 

majetkové trestné činnosti tvo í krádeže prosté v počtu 898. Pokles nápadu trestné činnosti za 

hodnocené období se nejvíce projevil u krádeží vloupáním 309 (o 164 méně než v p edchozím roce), 

ostatní majetkové 197 (o 66 méně než v p edchozím roce) a u krádeže prosté 898 (o 54 méně než 

v p edchozím roce). Dílčí nárůst byl pouze u kategorie násilné s počtem 263 (o 4 p ípady více než 

v p edchozím roce). 

Za hodnocené období 2016 byl evidován pokles počtu obětí trestné činnosti. Skupiny obětí se z 

kriminologického hlediska liší v závislosti na druhu trestné činnosti, kterou byly zasaženy. Faktické 

počty obětí jsou ale od statistických údajů odlišné vlivem trestných činů neoznámených nebo 

nezjištěných (tzv. latentní kriminalita). 

P evládaly kapesní krádeže a jiné krádeže na osobách a v násilné kriminalitě úmyslné ublížení na 

zdraví a loupeže. Snadnými a vyhledávanými oběťmi se stávají senio i, zejména v oblasti podvodného 

vylákání finančních prost edků a krádeží. K těmto trestným činům dochází nejčastěji ze strany 

jednotlivců pod záminkou vyrovnání p eplatku za energie, pojištění, důchodu, nebo pod vhodně 

zvolenou legendou, že pachatelé jsou p íbuzní či mají vztah k rodinným p íslušníkům seniorů.  

Relativně početnou skupinou poškozených jsou fyzické i právnické osoby vlastnící nemovité objekty, 

které jsou zájmem pachatelů krádeží vloupáním a dále fyzické a právnické osoby vlastnící motorová 

vozidla. 
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Kriminalita 2015 2016 rozdíl 

Násilná 259 263 4 

Mravnostní 34 34 32 

Majetková 1688 1440 -34 

Kriminalita Celkem 3352 2995 -201 

 

Pachatelé TČ 2015 2016 rozdíl 

Věk 0 - 14 let 11 36 25 

Věk 15 - 17 let 32 64 32 

Věk 18 a více 2124 2090 -34 

Recidivisté 1366 1165 -201 

 

Index kriminality - Nápad TČ/10000 obyvatel 

Nápad TČ r. 2015 Nápad TČ r. 2016 Index 2015 Index 2016 

3352 2995 358,41 321,19 

P estupková činnost 
Ve sledovaném období roku 2016 bylo ešeno celkem 7 055 p estupků. Index p estupků za rok 2016 

je 757. 

Celkově došlo ve sledovaném období k poklesu p estupků celkem o 1051, což lze hodnotit pozitivně.  

Za hodnocené období nedošlo na teritoriu Ústí nad Labem k významnému hromadnému narušení 

klidu a ve ejného po ádku. 

P estupky majetkové povahy byly zaznamenány a ešeny nejvíce v okolí objektů sběrných surovin a 

různých typů ubytoven, kde dočasně žijí občané, kte í nemají trvalý pobyt ve městě. P estupky na 

úseku porušování obecně závazných vyhlášek byly páchány nejvíce v městských částech St ekov, 

Severní Terasa a Centrum a byly spojeny p edevším s požíváním alkoholu na ve ejnosti nebo různým 

znečišťováním ve ejného prostranství, kterého se dopouštěly osob, bydlící na ubytovnách nebo v 

dočasně pronajatých bytech starší zástavby. P estupky na úseku občanského soužití byly zejména 

evidovány a ešeny v lokalitách sociálních ubytoven.  

Prevence 

Město má z ízenou Komisi prevence kriminality a pozici Koordinátora prevence kriminality. Komise 

prevence kriminality je z ízená usnesením Rady města. Jejím úkolem je monitorovat a zpracovávat 



24 
 

jednotlivé poznatky, jako i p ipomínky občanů k bezpečnostní situaci a navrhovat opat ení na ochranu 

bezpečnosti osob a majetku, ve ejného po ádku a p edcházení trestné činnosti.  

Město Ústí nad Labem má zpracovaný program prevence kriminality. Program je aktualizován vždy 

jednou ročně na základě identifikovaných rizik a pot eb, a to komisí prevence kriminality rady města.  

Ministerstvo vnitra ČR schválilo finanční prost edky na projekty prevence kriminality v celkové výši 1 

508 000 Kč. 

Podpo eno bylo 5 projektů, realizátorem 3 projektů bude Městská policie Ústí nad Labem, 2 dílčí 

projekty budou realizované dodavatelským subjektem: 

Asistent prevence kriminality – 230 tis. Kč 

Na základě úspěšné realizace projektu Asistent prevence kriminality v minulých letech se Statutární 

město Ústí nad Labem rozhodlo v pokračování tohoto projektu. Záměrem je rozší ení počtu APK. 

Z dotačního titulu v rámci Programu prevence kriminality MVČR chce město získat dotaci na osm 

asistentů. Projekt dlouhodobě realizuje městská policie. 

M stská policie d tem – 46 tis. Kč 

Náplní projektu je celoroční mimoškolní práce s dětmi z vyloučených lokalit. Cílovou skupinou jsou děti 

ve věku 10 – 15 let. Projekt se skládá ze t í klíčových aktivit: celoroční sportovní a kulturní 

volnočasové aktivity vedené APK za dohledu strážníka preventisty, organizace dvou sportovních 

soutěží pro děti ve vybraných lokalitách a týdenní pobytový tábor se zamě ením na aktivity primární 

prevence kriminality. Personálně bude projekt zajištěn strážníky a asistenty prevence kriminality 

městské policie. Projekt dlouhodobě realizuje městská policie 

Začít znovu – 25 tis. Kč 

Náplní projektu je práce s dětmi a mládeží ve věku 15-17 let, kte í se chovají rizikově, spáchali trestný 

čin nebo se chovají společensky nežádoucím způsobem (nap . záškoláctví, agresivní chování, 

výchovné problémy, útěky z domova aj. Program se skládá ze t í částí: individuální terapie, skupinová 

terapie, práce s rodinou. Projekt realizuje Spirála, Ústecký kraj, z. s. – realizátor projektů zabývajících 

se prevencí kriminality. 

St ekovák – 34 tis. Kč 

Náplní projektu je práce s dětmi a mládeží z vyloučené lokality St ekov. Jedná se o prevenci 

kriminality aplikovanou zážitkovými aktivitami. Hlavní aktivity projektu: letní motivační pobyt, 

individuální dětská psychoterapie, skupinové sportovní akce. Projekt realizuje Oblastní charita Ústí 

nad Labem – realizátor projektů zabývajících se prevencí kriminality. 

Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek – 9 940 Kč 
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Náplní projektu je označení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a chránit tak majetek osob a 

zvyšovat pocit bezpečí. Projekt realizuje Městská policie Ústí nad Labem. 

V Ústí nad Labem - Neštěmice v roce 2016 MP ÚL ešila na území MO Neštěmice celkem 3 217 

p estupků, z toho 2 156 p estupků na úseku silničního provozu, 810 p estupků na úseku ve ejného 

po ádku, 119 p estupků porušování obecně závazných vyhlášek města, 50 p estupků v oblasti 

majetku, 34 p estupků na úseku občanského soužití, 41 p estupků v oblasti alkoholu a jiné 

toxikománie a 7 p estupků spadajících do kategorie ostatní. 

U nezletilých a mladistvých se jednalo o 4 p estupky v souvislosti s alkoholem, 8 p estupků 

v souvislosti s ve ejným po ádkem a 4 p estupky v souvislosti s majetkem. 

Ve městě je obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu na ve ejném prostranství (v roce 

2017 došlo k aktualizaci a rozší ení této vyhlášky). Ve městě existuje rovněž tzv. tržní ád. Jedná se o 

povinnost provozovatelů uzav ít p edzahrádky ve 22:00 hodin. 

Z ízení pracovních míst VPP Asistent prevence kriminality by mělo vést ke zmírnění nevraživosti 

spoluobčanů mezi sebou, která vychází ze špatných sociálně-ekonomických podmínek obyvatel SVL. 

V neposlední adě jde také o komunikaci mezi romskými obyvateli a majoritou v obci, kterou by 

asistenti měli pomáhat rozvíjet. Dobrovolníci z ad APK poskytovali po konzultaci s vedením ZŠ Hlavní 

doučování a pomoc s p ípravou do školy dětem z 1. Stupně ZŠ. Také organizují dobrovolné úklidy 

ve ejného prostranství, ÚMO Neštěmice zajišťuje pracovní načiní a pomůcky.  
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Sociální služby a zdraví 
Kapitola popisuje skladbu sociálních služeb v jednotlivých SVL a popisuje možnosti magistrátu a 

sociálních služeb ve vztahu k SVL. 

Nejčastěji využívané či poskytované sociální služby v sociálně vyloučených lokalitách města Ústí nad 

Labem jsou služby sociálního poradenství a služby prevence. Sociální poradenství poskytuje v Ústí 

nad Labem několik subjektů, p edevším z ad neziskových organizací. 

Sociáln  aktivizační služby pro rodiny s d tmi 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem – město a Ústí nad Labem - Neštěmice  

 Člověk v tísni, o. p. s.  

 Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

Poskytovatelé - Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

 Centrum pro rodinu Ovečka, které z izuje Oblastní charita Ústí nad Labem. Centrum pro 

rodinu Ovečka poskytuje mimo jiné i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozuje 

nízkoprahové za ízení pro děti a mládež (viz níže). Součástí Sociálně aktivizačních služeb je 

p edškolní klub. Dále provozují mate ské centrum. 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - St ekov 

 Centrum služeb pro rodinu Světluška 

 Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

Terénní programy 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - město 

 Člověk v tísni, o. p. s.  

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - Neštěmice 

 Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 
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Poskytovatelé – Ústí nad Labem - St ekov 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem 

 Nezisková organizace Kleja, z.s., se sídlem na St ekově, nabízí pomoc sociálně vyloučeným 

skupinám formou terénního programu. 

Nízkoprahová a jiná za ízení pro d ti a mládež 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - město 

 Člověk v tísni, o. p. s.  

 Pro děti a mládež je v P edlicích nízkoprahový klub a dobrovolnické centrum ada akcí 

zamě ených na děti je poté realizována pod záštitou města.  

Poskytovatelé – Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 Nízkoprahové za ízení pro děti a mládež Tykadlo 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - St ekov 

 Komunitní centrum Světluška 

 Kleja, z. s. provozuje p edškolní klub Klíček 

Poskytovatelé – Ústí nad Labem - Neštěmice 

 Fond ohrožených dětí Klokánek – za ízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 YMCA, Nízkoprahový klub Orion – poskytuje poradenství, informační servis, kontakt 

s institucemi a další podporu pro mládež 12-18 let. Dále nabízí aktivity a prostor pro volný čas. 

 Pedagogicko - psychologická poradna – konzultace o vývojových zvláštnostech, 

problematická adaptace, posouzení školní zralosti, diagnostika rozumových schopností, 

diagnostika specifických vývojových poruch učení, doporučení vhodné korekce p i 

diagnostikované poruše učení, apod. 

 

V Ústí nad Labem je také Azylový dům Samaritán, provozovaný Oblastní charitou Ústí nad Labem a 

Azylový dům pro matky s dětmi provozovaný p íspěvkovou organizací Domov pro seniory a Azylový 

dům pro matky s dětmi. V P edlicích je provozována služba tzv. noclehárny.  

V Ústí nad Labem působí také organizace Romano Jasnica. V Ústí realizují projekt, jehož cílem je 

motivovat rodiče p edškolních dětí k využívání mate ských škol, zprost edkovávají obědy dětí v MŠ. 

Projekt je hrazen z Roma Education Fund. V minulém školním roce se takto poda ilo podpo it 17 dětí. 

Rodičům dětí je poskytováno základní poradenství a zprost edkování dalších služeb.  

  



28 
 

Odbor sociálních v cí magistrátu m sta Ústí nad Labem  

Odbor sociálních věcí magistrátu města Ústí nad Labem má celkem 4 oddělení: 

 Oddělení sociální prevence 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

 Oddělení náhradní rodičovské péče 

 Oddělení sociální práce 

Magistrát města Ústí nad Labem popsal odbor sociálních věcí následovně. Všechna oddělení spolu 

vzájemně bez problémů komunikují. Celkem se jedná o 52 zaměstnanců a 17 zaměstnanců 

rozmístěných po obvodech. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační kritéria zákona 108/2006 Sb. 

V průměru na jednoho pracovníka p ipadá 150 klientských rodin. S pracovníky NNO se schází 

v koordinačních a pracovních skupinách komunitního plánování.  

Byl vytvo en Tým pro mládež (OSPOD, soudci, státní zástupci – většinou jsou projednávány postupy 

v konkrétních p ípadech a školy a NNO jsou ad hoc p izývány). V terénu spolupracují s NNO. 

S některými NNO je spolupráce hodnocena jako lepší, s některými horší. D íve užší spolupráce s PČR 

p i kontrolách užívání alkoholu mladistvými. Nyní dostávají od PČR data, se kterými dále pracují. 

D íve i kontroly domů a bytů ve spolupráci s KHS a Stavebním ú adem. Jednou za půl roku probíhá 

společná akce šet ení v terénu ve spolupráci s pracovníky Ú adu práce. Spolupráce je funkční 

s pediatry.  

V Ústí nad Labem probíhá realizace projektu MPSV na síťování agend OSPOD. Projekt se potýkal 

s personálními problémy, nyní již t etí pracovník na síťování. V íjnu by měl být finalizován návrh na 

zlepšení intervencí. 

Oddělení prevence a OSPOD po ádají každoročně 2 tábory (1 noc) výchovného nebo rekondičního 

charakteru z provozních prost edků Odboru sociálních věcí. Každého výjezdu se účastní 10 až 15 

dětí. 

Celkový počet p edběžných opat ení za rok 2016 byl 77. P ed p edběžným opat ením a odebráním 

dítěte je realizováno několik kroků: domluva, sociální práce, spolupráce s NNO, využití jiných 

rodinných p íslušníků k umístění dítěte, využití profesionálních pěstounů. Potom teprve p ichází na 

adu ústavní výchova. K odebírání dětí z rodiny do ústavní výchovy je p istupováno pouze 

v p ípadech, kdy je ohrožen život dítěte. 

Zdraví v kontextu sociálního vyloučení 

V Ústí nad Labem - Neštěmice je dostupnost zdravotní péče stejná jako v jiných lokalitách obce a 

splňuje pot eby obyvatel. U obyvatel ze SVL v městské části Neštěmice ale můžeme konstatovat 

problémy s hygienou zap íčiněné sociálním vyloučením. V důsledku špatných hygienických návyků, 

častého stěhování a p enosu nábytku byl opakovaně zjištěn výskyt štěnic a jejich ší ení. V současné 

době (2017) byla v několika lokalitách Ústí nad Labem – Neštěmice zjištěna žloutenka. Zhoršené 
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podmínky k bydlení vzhledem k technickému stavu objektů se vyskytují v několika lokalitách MO 

Neštěmice, kdy jsou tyto objekty p evážně ve vlastnictví osob s místem bydliště nebo podnikání mimo 

Ústí nad Labem. 

Dle odhadů, které má k dispozici město Ústí nad Labem, je ve městě 5-6 tisíc narkomanů a jejich 

počet roste. Průměrný věk uživatelů drog je 36 let. Mezi uživateli je 1/3 Romů. U poskytovatele služeb 

pro uživatele, DRUG-OUT Klub, z.s., je evidováno během půl roku 800 klientů v K-centru a 600 klientů 

v terénním programu. Dle poskytovatele je 1/3 klientů ambulantní léčby úspěšná. Poskytovatel 

distribuuje i potravinovou a hygienickou pomoc. Někte í klienti p echázejí do psychiatrických léčeben a 

nemocnic, kde je dostupná ambulantní léčba i substituční programy. 

V lokalitách je nejrozší enější nitrožilní užívání pervitinu a subutexu, doplňkově je i kou ení pervitinu. 

Služby pro uživatele drog poskytuje DRUG – OUT Klub, z.s., který poskytuje služby kontaktního 

centra, terénní programy a ambulantní adiktologické služby. Dalším poskytovatelem pro drogově 

závislé je občanské sdružení White Light I. 

Zaznamená byl posun v sexuálním chování klientů a obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Klienti 

služeb v P edlicích mají největší spot ebu prezervativů, jak pro p ípady prostituce u starších žen, tak 

v p ípadě mladších žen pro partnerský sex. Až 50% klientů je nakaženo žloutenkou typu C. Zatím není 

znám p ípad HIV pozitivních klientů. V menší mí e se vyskytuje syfilis. Díky nízké kvalitě pervitinu 

dochází ke zvýšené četnosti aplikací a psychickým problémům. Narůstá počet závislých matek. Jen za 

první čtvrtletí roku 2017 se v Ústí narodilo 33 dětí závislým matkám. Město Ústí nad Labem disponuje 

byty zvláštního určení nap íklad pro tělesně postižené občany. 

Klima ve městě  
Život v sociálním vyloučení vytvá í, podobně jako v jiných městech České republiky, horší vztahy mezi 

obyvateli. Město Ústí nad Labem v p ihlášce tvrdí, že dochází k prohlubování vzájemné 

nesnášenlivosti, která v některých p ípadech p echází i v napadání verbální, ale i fyzické. Současně 

dodává, že p íliv dalších rodin do lokalit, kde již problémy existují, situaci dále zhoršuje.  

Vedení ÚMO St ekov chystá v ulici Karla IV. h iště pro děti z ubytoven. Záměr se setkává s nevolí 

občanů z většinové části společnosti. ÚMO se s touto nevolí setkává poměrně často a je to jedna ze 

zábran k rozvoji pot ebných služeb a aktivit v lokalitě. V minulosti tak bylo odstoupeno od záměru 

realizovat v lokalitě nízkoprahové za ízení pro děti a mládež. V majetku města je na Kamenném vrchu 

objekt bývalých jeslí, který by mohl být využit jako klubovna, knihovna nebo kavárna. V obvodu města 

lze k tomuto účelu vytipovat více objektů. Cílem je odstranění segregace ve ve ejném prostoru a 

podpo ení komunitního života.  
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Zadluženost  
Kapitola se zabývá zadlužeností a informacemi z otev ených zdrojů popisuje problém dluhů v kontextu 

sociálního vyloučení. Shrnuje dostupnost dluhových poraden a nástrojů na ešení dluhové 

problematiky ve městě Ústí nad Labem. 

V Ústí nad Labem je evidováno celkem 18 484 obyvatel s exekucí. Celkový podíl obyvatel v exekuci 

tak činí 23,66%. Celkem se tak jedná o 107 162 na ízených exekucí. Průměrný počet exekucí na 

osobu činí 5,8 a průměrná jistina na osobu 167 297 Kč. Medián jistiny na osobou je 62 627 Kč.6 V Ústí 

nad Labem bylo k červenci 2017 evidováno 1251 nezaměstnaných osob s na ízenou exekucí. 

Celkový dluh vůči městu tvo il částku 15 916 154,14 Kč. Většina dluhů byla tvo ena dluhy na 

nájemném. Město poskytuje možnost uzav ení splátkového kalendá e. Část dluhů je evidována u 

osob, které se z Ústí nad Labem odstěhovaly.  

Mapa exekucí: Stav k prosinci 2017 

 

Drtivá většina sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel je zadlužená. Často 

se jedná o dluhy za energie, nájemné, odpady, dluhy vzniklé z nesplácení osobních úvěrů, dluhy u 

telefonních operátorů, dluhy za MHD apod. Lidé ohrožení sociálním vyloučením čerpají osobní úvěry 

jak u bankovních, tak i nebankovních institucí. V minulosti byly zaznamenány informace o možné 

lichvě v sociálně vyloučených lokalitách.  

Dluhové poradenství je poskytováno p edevším ze strany neziskových organizací, které v sociálně 

vyloučených lokalitách poskytují sociální a další návazné služby. Většinou je poskytováno v rámci 

registrované sociální služby Odborného sociálního poradenství nebo specifických programů 

zamě ených na dluhové poradenství v rámci realizovaných projektů z OPZ.  

                                                
6
 Zdroj: mapaexekuci.cz k 13. 2. 2018; data za rok 2017 
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Vedení městských částí indikuje pot ebu dluhového poradenství minimálně v rozsahu 1x týdně 

s využitím bezplatných právních služeb a pot ebu programů na zvyšování finanční gramotnosti ve 

školách. 

V sociálně vyloučené lokalitě P edlice (v centrálním obvodu) se nachází bezplatná Poradna p i 

finanční tísni. Dále je zde možnost využít jednou za 2 týdny bezplatné právní poradny, která funguje 

v domě kultury. 

V Ústí nad Labem – Neštěmice poradenské služby v oblasti dluhové problematiky poskytují: Člověk v 

tísni, Prosapia, z.ú., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a sociální pracovnice obce. 

Dluhová poradna v obvodě není. 

Vzhledem k zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněného prost edí eviduje město Ústí nad Labem 

u těchto zaměstnanců průměrně 6 exekucí na jednoho zaměstnance. P evažují exekuce z prodlení za 

splátky nebankovních půjček, pokuty za jízdy na černo a za dluhy spojené s neplacením poplatku za 

komunální odpad. 

Dle neformálních zdrojů města Ústí nad Labem se na sídlišti Mojží  vyskytuje lichva. Mnohdy se jedná 

o jediné dostupné ešení v okamžiku, kdy se rodina pot ebuje bezprost edně dostat k penězům, ať už 

z důvodu závislosti, díky níž není rodina schopna fungovat a zajistit základní pot eby všem svým 

členům, nebo nap íklad ve chvíli, kdy je v důsledku s prodlením platby nájemného nucena opustit 

bydliště a pot ebuje hotovost na zaplacení kauce u nového bytu.  

Častým problémem v SVL, který zmiňovalo město Ústí nad Labem v p ihlášce ke spolupráci s ASZ, je 

zadluženost dětí v p ípadě dluhů za odpad či jízdy MHD „načerno“.  
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Indikátory a checklisty v oblasti bezpečnosti, bydlení, 
zam stnanosti a zadlužení pro Ústí nad Labem 
 

Bezpečnost 

Checklist – bezpečnost 
 
Monitoring ešení klíčového problému snížený pocit bezpečí v obci 
 

Lokalita: Ústí nad Labem 

Datum sb ru: Únor 2018 

Tazatel: Adam Duffek 

Forma sb ru: Desk research 

Forma spolupráce s ASZ: Vzdálená dílčí podpora (v době výzkumu v p ípravě) 

Dimenze Spln ní 
kritéria 
(ANO/NE) 

Poznámka 

Obec se pravideln  a efektivn  zabývá prevencí kriminality 
  

Obec má zpracován strategický 
dokument zamě ený na bezpečnost 
(do poznámky uveďte jaký, p ípadně 
další strategické dokumenty) 

Ano Strategie prevence kriminality města Ústí nad 
Labem na období 2016 - 2020 

Obec průběžně vyhodnocuje statistiky 
sledovaných typů trestné činnosti a 
využívá podnětů Policie ČR ke 
zpracování návrhů preventivních 
opat ení (v poznámce up esněte jak) 

Ano  Komise prevence kriminality 

Obec má z ízenou pracovní skupinu 
k prevenci kriminality, p ípadně 
komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, složenou z klíčových 
partnerů, která navrhuje opat ení 
k prevenci kriminality a preventivní 
aktivity (do poznámky uveďte klíčové 
partnery) 

Ano   

Obec má z ízenu funkci koordinátora 
prevence kriminality 

Ano   

Obec na svém území realizuje 
program prevence kriminality na 
místní úrovni 

Ano   
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Obec sleduje a reaguje na 
sociodemografické ukazatele p i 
vytvá ení návrhů preventivních 
opat ení (nebo p i vytvá ení koncepce 
prevence kriminality) 

Ano Viz Strategie prevence kriminality města Ústí 
nad Labem na období 2016 – 2020 

Obec ze svého rozpočtu p ispívá na 
preventivní aktivity nebo programy, 
které probíhají na jejím území (uvést 
jaké) 

Ano Preventivní aktivity jsou financované z 
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, 
evropských fondů a dotační podpory 
Ministerstva vnitra ČR. Viz Strategie prevence 
kriminality města Ústí nad Labem na období 
2016 – 2020, str. 20 

Obec průb žn  vyhodnocuje dostupná statistická data v oblasti bezpečnosti a rizikového 
chování 

Obec na svém území sleduje vývoj 
mravnostní kriminality (v poznámce 
up esněte jak) 

Ano Město disponuje velice podrobnými daty, viz 
kapitola „Bezpečnost a sousedské vztahy“ 
v tomto dokumentu 

Obec na svém území sleduje vývoj 
majetkové kriminality (v poznámce 
up esněte jak) 

Ano Město disponuje velice podrobnými daty, viz 
kapitola „Bezpečnost a sousedské vztahy“ 
v tomto dokumentu 

Obec na svém území sleduje vývoj 
násilné kriminality (v poznámce 
up esněte jak) 

Ano Město disponuje velice podrobnými daty, viz 
kapitola „Bezpečnost a sousedské vztahy“ 
v tomto dokumentu 

Obec monitoruje drogovou scénu na 
svém území (v poznámce up esněte 
jak) 

Ano Město disponuje velice podrobnými daty, viz 
kapitola „Bezpečnost a sousedské vztahy“ 
v tomto dokumentu 

Obec využívá nástroje snižující pravd podobnosti výskytu rizikového chování 
 

Obec využívá možnosti ešení 
problematiky hazardu a souvisejících 
jevů na svém území (uvést nástroje) 

Ne   

Obec na svém území využívá 
monitorovací kamerový systém 

Ano   

Obec na svém území využívá služby 
sociální prevence určené pro mládež 
(nap . nízkoprahové za ízení pro děti 
a mládež, dům na půl cesty – uvést 
jaké) 

Ano Nízkoprahové za ízení pro děti a mládež 
poskytované organizací Člověk v tísni, o. p. s.  
Nízkoprahové za ízení pro děti a mládež 
Tykadlo  
Komunitní centrum Světluška  

Obec podporuje volnočasové aktivity 
pro děti a mládež (z izuje, p ispívá 
finančně, p ispívá materiálně, sleduje 
pot eby obyvatel v této oblasti – do 
poznámky uvést jaké) 

Ano Ve městě je hned několik projektů 
podporovaných městem, které jsou zamě ené 
na volnočasové aktivity dětí, nap .: Městská 
policie dětem, Začít znovu, St ekovák atp. 

Obec na svém území využívá služby 
sociální prevence určené osobám 
závislým na návykových látkách a 
osobám bez p íst eší (nap . 
ambulantní za ízení, noclehárny, 
terénní programy – v poznámce uvést 
jaké) 

Ano Drug-Out Klub, z.s., občanské sdružení White 
Light 
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Obec na svém území realizuje 
projekty: 

    

Asistent prevence kriminality (do 
poznámky uvést počet) 

Ano Město projekt realizuje. Chce realizovat 
projekt v počtu 8 asistentů. 

Jiné (do poznámky uvést jaké)     

Obec umožňuje výkon obecně 
prospěšných prací (pokud realizují 
jiné subjekty v obci, uvést výčet 
subjektů do poznámky) 

Ano U města pracovalo 179 osob 

Nižší pocit dův ry v instituce ze strany cílové skupiny 
  

Městská policie se účastní 
preventivních akcí či programů v obci 
(nap . besedy, dny prevence; uvést 
jaké) 

Ano Městská policie se účastní projektů jako nap . 
Městská policie dětem, Forenzní identifikační 
značení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek aj. 

Státní policie se účastní preventivních 
akcí či programů v obci (nap . 
besedy, dny prevence; uvést jaké) 

Ano Viz Strategie prevence kriminality města Ústí 
nad Labem na období 2016–2020, str. 21–22 

Městská policie spolupracuje 
s místními ZŠ, (SŠ) v oblasti 
prevence kriminality a rizikového 
chování 

Ano Viz Strategie prevence kriminality města Ústí 
nad Labem na období 2016–2020, str. 21–22 

Státní policie spolupracuje s místními 
ZŠ, (SŠ) v oblasti prevence 
kriminality a rizikového chování 

Ano  Viz Strategie prevence kriminality města Ústí 
nad Labem na období 2016–2020, str. 21–22 
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Bydlení 

a) tabulka ukazatelů sociálního vyloučení v obci 
Monitoring ešení klíčového problému vysoký počet domácností v nestandardním bydlení 

 

Lokalita: Ústí nad Labem 

Datum sb ru: Únor 2018 

Tazatel: Adam Duffek 

Forma spolupráce s ASZ: Vzdálená dílčí podpora (v době výzkumu v 
p ípravě) 

 

Indikátor Hodnota Poznámka 

Počet p íjemců/společně posuzovaných osob dávek 
na bydlení v azylových domech, ubytovnách, 
rekreačních objektech a jiných než obytných 
prostorech 

Nezjištěno íjen 2015, počet celkem 
vyplacených doplatků na 
bydlení 1775; počet p íspěvků 
na bydlení celkem 3810 

Počet obyvatel žijících v nevhodných bytech 
(kvalifikovaný odhad počtu obyvatel žijících 
v domech/bytech/lokalitách, které považujeme za 
nevhodné z důvodu extrémní segregace, 
p elidněnosti, špatného hygienického stavu, 
špatného stavebně technického stavu)   

>20000 P ihláška města ke spolupráci 
s ASZ uvádí, že odhadovaný 
počet sociálně vyloučených 
obyvatel v Ústí nad Labem je 
až 20 000 – tzn. toto číslo 
nevyjad uje počet obyvatel 
v nevhodných bytech a lze 
p edpokládat, že počet lidí 
v nevyhovujícím bydlení bude 
mnohem nižší.  

Celkový počet obecních bytů/dlouhodobě (déle než 
rok) neobsazené/z toho využitelných pro CS (tzn. 
vyloučit byty v segregovaných lokalitách, DPS, 
služební byty ve školách apod.) 

  Dle výzkumu z roku 2O13 bylo 
v Ústí nad Labem celkem 567 
(Štěpánková & Lomozová, 
2013, str. 46).  

Počet nově obsazených bytů za poslední rok 
celkem/z toho pro CS (počet nově uzav ených 
smluv s novým nájemníkem za poslední rok/ z toho 
kvalifikovaný odhad počtu bytů p idělených jako 
sociální bydlení viz checklist sociální bydlení) 

0 sociálních 
bytů 

ÚMO vlastní v lokalitě P edlice 
bytový dům včetně krizového 
bytu. Cena je 30 Kč za m2, 
jedná se o byty I. Kategorie. 
Celkem 16 bytů. ÚMO 
poskytuje byty jako sociální 
bydlení pro širší cílovou 
skupinu sociálního bydlení. 
V MO Neštěmice sociální 
bydlení není, podobně 
St ekov. Nejedená se o 
standardní sociální bydlení. 

Má obec vypracovaná pravidla pro p idělování 
obecních bytů? 

Ano   

Počet sociální bytů pro CS ve vlastnictví 
obce/NNO/soukromých vlastníků (hodnocení 
sociálních bytů dle checklistu sociální bydlení) 

0 Celkem 16 bytů. ÚMO 
poskytuje byty jako sociální 
bydlení pro „širší cílovou 
skupinu sociálního bydlení“. 
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Nejedená se o standardní 
sociální bydlení. 

Kapacita sociálních služeb na podporu bydlení pro 
obyvatele obce (obvykle v rámci TP a SAS; kapacity 
poskytovatelů podle registrace - počet služeb, 
kapacita klientů + p íloha vyplněné checklisty 
podpora v bydlení) 

  V P edlicích působí Člověk 
v tísni, o. p. s. – za izuje SAS 
a TP, stejně tak i 
v Neštěmicích. V Neštěmicích 
působí i Poradna pro 
občanství, občanská a lidská 
práva, která za izuje SAS. 
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Zadluženost 

a) Tabulka ukazatelů sociálního vyloučení v obci 
Monitoring ešení klíčového problému vysoký počet předlužených osob 

 

Lokalita: Ústí nad Labem 

Datum sb ru: Únor 2018 

Tazatel: Adam Duffek 

Forma spolupráce s ASZ: Desk research 

 

Indikátor Hodnota Poznámka 

Podíl osob s exekucí k celkovému 
počtu obyvatel starších 15 let 

23,66 %. Zdroj: 
mapaexekuci.cz k 13. 
2. 2018; data za rok 
2017   

Průměrný počet exekucí na jednu 
exekuovanou osobu 

5,8 Zdroj: 
mapaexekuci.cz k 13. 
2. 2018; data za rok 
2017   

Průměrná výše jistiny jedné 
exekuce 

167 297 Kč Zdroj: 
mapaexekuci.cz k 13. 
2. 2018; data za rok 
2017   

Podíl osob v procesu oddlužení 
k celkovému počtu obyvatel 
starších 15 let 

nezjištěno   

Průměrný dluh obyvatel vůči obci 
(podíl celkového dluhu a počtu 
obyvatel) 

Celkový dluh vůči městu je 
15 916 154,14 Kč 
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Zam stnanost 

a) tabulka ukazatelů sociálního vyloučení v obci 
Monitoring ešení klíčového problému vysoký počet ekonomicky neaktivních osob v obci 

 

Lokalita: Ústí nad Labem 

Datum sb ru: Únor 2018 

Tazatel: Adam Duffek 

Forma spolupráce s ASZ: Desk research 

 

Indikátor Hodnota Poznámka 

Počet nezaměstnaných osob v obci 5000 Celkový počet 
nezaměstnaných v 
Ústí nad Labem byl k 
31. 1. 2018 celkem 
5000 osob. 

Míra nezaměstnanosti v obci 5,87 %  K 31. 1. 2018 

Počet osob v hmotné nouzi (v obci) 3488 Celkový počet osob 
pobírajících dávky 
hmotné nouze byl v 
roce 2017 k datu 
tvorby p ihlášky ke 
spolupráci s ASZ 
celkem 3 488 osob. 

Počet osob v nekolidujícím zaměstnání (v 
obci) 

1751 Počet osob v 
nekolidujícím 
zaměstnání k 
11.8.2017 byl 1751. 

Počet nezaměstnaných absolventů (v 
obci) 

86   

Počet nezaměstnaných mladistvých (v 
obci) 

94   

Počet nezaměstnaných osob s exekucí (v 
obci) 

1251   

Počet dlouhodobě nezaměstnaných (v 
obci) 

2322   

Počet volných míst pro osoby s nízkými 
požadavky na kvalifikaci (dle kategorie 7, 
8, 9 ISCO) 

204   

Počet uchazečů o 1 volné pracovní místo 
pro nízkokvalifikované osoby 

13,3   

Počet osob vykonávajících ve ejnou 
službu (aktuálně ke dni sběru dat) 

133 Počet osob 
vykonávajících 
ve ejnou službu u 
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zaměstnavatele 
Statutární město Ústí 
n. L. byl 133. 

Počet osob vykonávajících ve ejnou 
službu (k určitému datu p ed 1 rokem) 

nezjištěno   

Počet osob vykonávajících ve ejnou 
službu (k určitému datu p ed 2 lety) 

nezjištěno   

Počet osob vykonávajících ve ejně 
prospěšné práce (aktuálně ke dni sběru 
dat) 

nezjištěno  

Počet osob vykonávajících ve ejně 
prospěšné práce (k určitému datu p ed 1 
rokem) 

nezjištěno   

Počet osob vykonávajících ve ejně 
prospěšné práce (k určitému datu p ed 2 
lety) 

nezjištěno   

Počet osob vykonávajících ve ejně 
prospěšné práce u obce (aktuálně ke dni 
sběru dat) 

179 Počet osob 
vykonávajících 
ve ejně prospěšné 
práce u obce u 
zaměstnavatele 
Statutární město Ústí 
n. L. byl 179. 

Počet osob vykonávajících společensky 
účelná pracovní místa (aktuálně ke dni 
sběru dat) 

69 Počet osob 
vykonávajících 
společensky účelná 
pracovní místa u 
zaměstnavatelů 
působících na území 
Statutárního města 
Ústí n. L. byl 69. 
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