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Interpelace směřovala na pana starostu, resp. celou RMČ 
 

Dotaz: „Souhlasíte, že krom závislosti hráčů jsou v obdobné zá-
vislosti … i MČ a jediným řešením je nulová tolerance …?“ 
Písemná odpověď: Nesouhlasím, … dali jsme přednost snížení 
počtu míst, kde jsou tyto herny provozovány … 
 

Dotaz: „Jaké konkrétní kroky ve věci omezení hazardu nyní při-
pravujete?“ 
Písemná odpověď: Žádné. 
 

   Ke všemu pan Slezák jakožto magistrátní zastupitel o Obecně zá-
vazné vyhlášce č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy omezující hazard v září 
2013 hlasoval na magistrátu. Její součástí je příloha se seznamem 
míst s konkrétními adresami, kde mohou být herny a kasina pro-
vozovány. Újezd nad Lesy je v ní zcela zřetelně zastoupen také. 

 

Přesto pan místostarosta Slezák a spol. stále nic netuší!? 
 

   Jsme tak svědky unikátní ztráty paměti místostarosty Slezáka. 
Předpokládám, že ostatní členové RMČ se k němu přidají. Je čas, 
aby jej, je nahradili jiní, ještě netrpcí tak rozsáhlou amnézií. 

 
 

 
   Aktuální téma hazardu RMČ nikdy nezařadila do programu jed-
nání na zastupitelstvu. Zato například vizionářské karty indikátorů, 
které nereagují bezprostředně na nic, ano. 
   Na posledním zasedání byl ovšem Katalog karet indikátorů pro  
značně amatérské zpracování vrácen k přepracování i koaličními za-
stupiteli. V indikátoru č. 28 si Rada MČ chtěla nechat odsouhlasit i 
tak šílený plán, jako je udržení počtu trestních činů na stejné míře 
až do roku 2022! Tedy každý den jeden trestní čin. Dává vám to 
v souvislosti s podporou hazardu smysl? Opravdu se zase jen spletli? 
 
 
 
 
 
 
 

   Podle níže uvedené karty je Rada MČ se současným stavem kri-
minality spokojena. Za optimální považuje udržet hodnotu 31 trest-
ních činů na 1000 obyvatel za rok. Vezmeme-li v úvahu, že v Újezdě 
je cca 12 tisíc obyvatel (včetně těch, kteří zde nemají ohlášení k trva- 
lému pobytu), kupeckými počty zjistíme, že jde o 12 x 31 = 372 trest-
ních činů za rok, tedy cca jeden denně.  
   V souvislosti s uvedenými skutečnostmi lze předpokládat zvýše-
nou kriminalitu v oblasti konečné autobusů na Rohožníku. 

   Na interpelaci: „Podpoříte místní refe-
rendum na téma zavedení nulové tole-
rance…“, odpověděla RMČ písemně, že 
NE a mimo jiné uvedla, že: „i proto, že si 
na sociálním odboru Policie ČR a Měst-
ské Policie ověřila, že za celé volební ob-
dobí nevznikl v souvislosti s provozová- 
ním výherních automatů v naší MČ žád-
ný viditelný či výrazný problém, který by 
tyto složky musely řešit.“ 
   RMČ tedy v případě hazardu bude če-
kat, až se něco stane. Zkušenosti odji-
nud přehlíží. Ale i samotná odpověď je 
poněkud, mírně řečeno, zavádějící. 
 

   Za přečtení stojí proto vyjádření Poli-
cie ČR z Prahy 8, kde mají s hazardem 
podstatně větší zkušenosti (výtah):  
 
 
 

 
    

   Herny obecně z různých důvodů jsou 
místy, kde dochází ke kumulaci záva-
dových osob z policejního hlediska, jed-
ním z důvodů je i také jejich NONSTOP 
provoz. Policie ČR neeviduje statistiky, 
které by obsáhly veškerou problematiku 
související s hazardem. Přeloženo do sro-
zumitelnosti, nemůžeme dokladovat ko-
lik krádeží, kolik násilné trestné činnosti 
bylo spácháno právě proto, že v daném 
místě se nachází herna, že konkrétní pa-
chatel kradl, ubližoval na zdraví apod. 
právě proto, že je hazardním hráčem. 
   Konkrétní statistiku, která by jedno-
značně prokazovala přímou souvislost 
spáchaných tr. činů s umístěním herny 
v dané lokalitě, neevidujeme. 
   Naše tvrzení o kumulaci závadových 
osob potvrzuje množství osob v celo-
státním pátrání, které byly v těchto zaří-
zeních vyhledány. 
 

   I proto jsem podal návrh na přikloně-
ní se k nulové toleranci, nebo vyhlášení 
referenda o hazardu usnesením zastupi-
telů 2. června. Bude jistě zajímavé sle-
dovat hlasování Rady MČ a zejména pa-
na Slezáka. 

Petr Duchek   16. 4. 2014 
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