Slovo starostky únor 2018

Vážení spoluobčané,
v lednu se konala již druhá přímá volba prezidenta republiky. Vybírat jsme mohli z devíti
kandidátů, přičemž každý měl jistě svého favorita. První kolo volby se uskutečnilo ve dnech
12. a 13. ledna a voliči v našich třech volebních okrscích volili následovně:
jméno kandidáta
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph. D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph. D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Celkem se dostavilo
Celkem odevzdáno platných hlasů

okrsek č. 1 Dubá
12 hlasů
71 hlasů
46 hlasů
11 hlasů
2 hlasy
6 hlasů
314 hlasů
57 hlasů
146 hlasů
666 voličů
665

okrsek č. 2 - Dřevčice

okrsek č. 3 - Deštná

2 hlasy
9 hlasů
9 hlasů
3 hlasy
0 hlasů
2 hlasy
34 hlasů
9 hlasů
14 hlasů
84 voličů
82

3 hlasy
12 hlasů
2 hlasy
0 hlasů
0 hlasů
2 hlasy
26 hlasů
5 hlasů
16 hlasů
67 voličů
66

Druhé kolo volby prezidenta se konalo ve dnech 26. a 27. ledna a vybírat jsme mohli ze dvou
kandidátů, kteří v prvním kole obdrželi nejvíce hlasů. Voliči tedy rozhodovali mezi Ing.
Milošem Zemanem a prof. Ing. Jiřím Drahošem DrSc., dr. h. c. Jak ve druhém kole volili
občané v našich okrscích?
jméno kandidáta
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Celkem se dostavilo
Celkem odevzdáno platných hlasů

okrsek č. 1 Dubá
417 hlasů
306 hlasů
724 voličů
723

okrsek č. 2 - Dřevčice

okrsek č. 3 - Deštná

60 hlasů
40 hlasů
100 voličů
100

37 hlasů
21 hlasů
58 voličů
58

Funkci prezidenta republiky obhájil a po následující pětileté volební období bude vykonávat
opět Ing. Miloš Zeman.
Druhé téma, o kterém bych se ráda zmínila je činnost Obvodního oddělení Policie ČR Doksy
a zhodnocení spolupráce mezi městem Dubá a již zmíněným OOP Doksy. Lednového
veřejného zasedání zastupitelstva se účastnil vedoucí oddělení npor. Mgr. Jakub Musil, který
přišel zastupitele i veřejnost seznámit s činností policistů v uplynulém roce. Zpráva, jíž nám
předložil, obsahuje plno zajímavých informací, z nichž bych některé ráda přiblížila i vám,
občanům. V první řadě je důležité vědět, že služební obvod OOP Doksy čítá správní území
měst a obcí Doksy, Dubá, Jestřebí, Provodín, Holany, Vrchovany, Skalka u Doks, Tachov,
Okna, Bezděz, Luka, Ždírec, Tuhaň a Chlum. Z informací npor. Mgr. Musila vyplývá, že

v současné době slouží na OOP Doksy o třetinu méně policistů, než je plánovaný stav.
Vypomáhat jim proto jezdí posily z oddělení hlídkové policie v České Lípě. Obdobné
personální problémy však řeší téměř všechna obvodní oddělení v rámci Územního odboru
Česká Lípa. Za zmínku jistě stojí, že v roce 2017 bylo ve služebním obvodu OOP Doksy
spácháno 299 trestných činů, přičemž se převážně jednalo o krádeže, porušování domovní
svobody, výtržnictví, ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy, neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, maření výkonu úředního rozhodnutí či
nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy atd.
Z výše uvedeného počtu bylo objasněno 154 trestných činů (zločinů i přečinů), což čítá na
51,5 procenta. U mnoha dalších případů ještě probíhají další šetření. Míra objasněnosti
jednotlivých případů je v rámci služebního obvodu OOP Doksy nejlepším výsledkem za
posledních 7 let. Co se přestupků týká, těch v uplynulém roce evidují dokští policisté na
1 289, z nichž 947 bylo vyřízeno blokovými pokutami. Nejčastěji se jednalo o přestupky
v silničním provozu. Dostalo se nám také zhodnocení bezpečnostní situace přímo v Dubé, kde
policisté v minulém roce prověřovali celkem 33 případů podezření ze spáchání trestného činu.
Na základě vyšetřování bylo zjištěno, že ve 30 případech skutečně došlo ke spáchání tr. činu,
přičemž 17 z nich bylo objasněno a konkrétní osobě bylo sděleno obvinění. Objasněnost
trestných činů v Dubé tedy činí 56 procent. V případě Dubé převažovaly majetkové trestné
činy, šetřeno zde bylo také výtržnictví, ublížení na zdraví či zanedbání povinné výživy. Npor.
Mgr. Musil uvedl na zastupitelstvu také konkrétní šetřené případy, z nichž uvedu např.
dopadení pachatele vloupání do nádrže osobního vozidla, ze kterého měl v úmyslu odcizit
pohonné hmoty nebo služební zákrok za použití donucovacích prostředků, který byl proveden
proti osobě, která v Dubé na ulici střílela ze střelné zbraně, kdy po zadržení této osoby bylo
zjištěno, že naštěstí šlo o plynovou pistoli. V přestupkové rovině bylo evidováno 39
přestupků, z nichž 23 bylo postoupeno na příslušné správní orgány, ve většině případů tedy
Městskému úřadu Dubá nebo na Městský úřad Česká Lípa. Jistě víte, že v minulém roce byla
na našem úřadě zřízena úřední místnost Policie ČR, která měla sloužit jako pracoviště, kde
mohli naši občané policii kontaktovat. Bohužel, vzhledem k personálnímu stavu nebylo
možné ji využívat plně podle prvotních plánů. Provoz této kanceláře bude proto v letošním
roce upraven tak, aby bylo dosaženo původního záměru. Je třeba konstatovat, že tato místnost
po celou dobu slouží nejen k provádění výslechů občanů Dubé, ale zároveň k práci
s kamerovými záznamy. Mimochodem, právě kamerové záznamy v mnoha případech
pomáhají objasnit řadu případů, které policie v našem městě šetří. Chtěla bych touto cestou
poděkovat celému Obvodnímu oddělení Policie ČR Doksy v čele s npor. Mgr. Jakubem
Musilem za vynikající spolupráci a zároveň poblahopřát prap. Zdeňku Slovákovi, který je
územně odpovědným policistou v Dubé za skvělé umístění v soutěži Okrskář roku 2017.
V této soutěži, která je vyhlašována v rámci Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého
kraje již čtvrtým rokem a je zaměřena především na výkon obchůzkové a hlídkové služby, se
prap. Slovák umístil na druhém místě. Ještě jednou tedy blahopřeji a přeji nejen jemu, ale
i ostatním kolegům mnoho pracovních i soukromých úspěchů.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na letošní první kulturní akci, kterou bude tradiční Masopust,
jenž jsme naplánovali na 17. února. Více podrobností najdete uvnitř Dubáčku na samostatném
plakátku.
Přeji vám teplotně přívětivý únor a těším se na viděnou v masopustním průvodu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

