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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Horní 791/3 
k rukám zastupitele Bc. Zdeněk Hybner 
700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 
 
Situace v okolí restaurace Ural v O.-Zábřehu, ul. Jugoslávská  - podání zprávy 
 
Dne 3. 10. 2017 byla Městskému ředitelství policie Ostrava doručena žádost zastupitele 
ÚMOb Ostrava-Jih, Bc. Hybnera, o vyjádření Policie ČR k bezpečnostní situaci v okolí 
restaurace Ural, která se nachází na ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu.  Ve své žádosti se 
zastupitel Bc. Hybner odvolával na znepokojivé informace občanů, kteří v této lokalitě bydlí.  
 
Po doručení byla tato písemnost zaevidována pod Č. j. KRPT-217318/ČJ-2017-0707KR. 
Zároveň byl vyzván o zaujetí stanoviska k bezpečnostní situaci v dané lokalitě vedoucí 
místně příslušného obvodního oddělení, v jehož služebním obvodu se restaurace Ural 
nachází, když tímto organizačním článkem je obvodní oddělení Ostrava Vítkovice. Byla 
rovněž zpracována analýza případů veškerého protiprávního jednání, které je v této lokalitě 
evidováno, a to ke dni 15. 10. 2017. Šetření bylo provedeno v rámci informačních systémů 
Policie ČR, a to porovnáním případů, které byly v dané lokalitě evidovány ve stejném období 
let 2015, 2016 a 2017. Touto analýzou bylo zjištěno, že ve stejném období roku 2015 bylo 
v restauraci Ural na ul. Jugoslávská č. 3019 v Ostravě-Zábřehu a jejím okolí evidováno 
celkem 22 případů trestné činnosti a 4 případy jednání mající znaky přestupku, v roce 2016 
zde bylo evidováno celkem 19 případů trestné činnosti a 22 případů jednání majících znaky 
přestupku a v roce 2017 bylo za stejné období evidováno 11 případů trestné činnosti a 
5 případů jednání majících znaky přestupku. Z této analýzy vyplývá, že v počtu případů 
trestné činnosti evidovaných v této lokalitě nastává v letošním roce pokles, co se týče 
problematiky jednání se znaky přestupku, je zde oproti roku 2016 rovněž zaznamenán 
pokles a situace je na přibližně stejné úrovni jako v roce 2015.  
 
Nelze opomenout, že zmíněná restaurace, jejíž součástí je také venkovní posezení pro 
hosty, je umístěna v komplexu, kde se nachází zároveň prodejna potravin a stánek rychlého 
občerstvení. Tato kumulace několika zařízení sama o sobě způsobuje větší frekvenci 
přítomnosti občanů. Dále bylo zjištěno, že se zde zdržují, zejména v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, také osoby bez přístřeší a dospívající mládež. Problém zde může 
také způsobovat skutečnost, že v souvislosti s účinností platného zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterým je zakázáno kouření ve 
veřejnosti přístupném vnitřním prostoru, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) tohoto 
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zákona, dochází k přemísťování hostů restaurace, kteří jsou kuřáci, před restauraci, kde pak 
tito mohou způsobovat větší hluk.     
 
Co se týče vaší připomínky k monitorování lokality kamerovým systémem, pak v tomto 
případě se nejedná o systém Policie ČR, nýbrž o kamerový systém Městské policie Ostrava. 
Proto se Policie ČR nemůže k jeho využívání vyjadřovat. K tomu je kompetentní pouze 
pověřený pracovník již zmíněné Městské policie Ostrava.  
 
K vaší obecné zmínce o pomalém či žádném zásahu policistů při řešení konfliktních situací 
musím konstatovat, že tzv. dojezdové časy na místa událostí policistů Městského ředitelství 
policie Ostrava jsou evidovány pouze po časově omezenou dobu a lze je zjistit jen ve vztahu 
ke konkrétní události. Podle obecného zjištění se však dojezdové časy na místa událostí 
v Ostravě pohybují v čase kolem pěti minut, což řadí policisty městského ředitelství na přední 
místa v rámci celé Policie České republiky.  
 
V případě, že občané mají jakékoliv stížnosti nebo výhrady k práci policistů, kteří v dané 
lokalitě zakročují, mohou se obrátit přímo na vedoucího obvodního oddělení Policie ČR 
Ostrava Vítkovice nebo tuto věc oznámit na jakékoliv jiné oddělení Policie ČR či Městské 
ředitelství policie Ostrava, případně na odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje tak, aby mohla být věc náležitě prošetřena a v případě pochybení 
mohla být vyvozena opatření směřující k nápravě.  
 
Na základě výše uvedených informací, které byly zjištěny rozborem dat evidovaných Policií 
ČR, lze tak konstatovat, že restaurace Ural na ul. Jugoslávské v Ostravě-Zábřehu a její okolí 
nepatří k lokalitě, která by znamenala bezpečnostní riziko v rámci služebního obvodu 
obvodního oddělení Ostrava Vítkovice. Přesto se nejedná o místo, které by bylo policisty 
opomíjeno. Bylo například zjištěno, že v období od 1. 1. 2016 do 1. 10. 2016 bylo na ulici 
Jugoslávské v Ostravě-Zábřehu policisty kontrolováno celkem 351 osob, za stejné období 
roku 2017 pak bylo na této ulici kontrolováno celkem 1521 osob. Vzhledem k personálním 
možnostem a zatíženosti nelze bohužel v lokalitě zajistit stálou přítomnost hlídky Policie ČR, 
bude jí však ze strany policistů obvodního oddělení Ostrava Vítkovice věnována zvýšená 
pozornost.   
 
 
Zpracoval: kpt. Mgr. Vilém Šponer   
     
         plk. Mgr. Vladimír Štalmach 
                          zástupce ředitele MŘP Ostrava  
 
 
      
Za správnost: mjr. Mgr. Bc. Pavla Bobříková 
 vedoucí kanceláře ředitele  
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