TISKOVÁ ZPRÁVA

Bezpečnostní akce Dopravního podniku byla opět mimořádně úspěšná
Vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pokračuje v sérii bezpečnostně kontrolních akcí, zaměřených na zvyšování bezpečí a komfortu cestujících.
Společná bezpečnostní akce Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a ústecké městské policie
probíhala tentokrát na linkách č. 51 a 57 v úseku Krásné Březno – Neštěmice, a to v období od 20. 2.
do 24. 2. 2012. Cílem akce bylo omezit množící se negativní jevy, jako verbální a fyzické útoky vůči
přepravovaným osobám, ničení zařízení trolejbusů a autobusů, narušování občanského soužití pod
vlivem alkoholu nebo drog a v neposlední řadě i jízdu bez platného jízdního dokladu. Dopravní podnik
města Ústí nad Labem tak navázal na předchozí akci, která proběhla na linkách na Střekov č. 60 a 62.
Pro zvýšení bezpečnosti cestujících a plynulosti dopravy byla zajištěna ke každé z dvojic přepravních
kontrolorů součinnost strážníků městské policie. Cestující, kteří byli v průběhu akce přistiženi při jízdě
bez platného jízdního dokladu a neuhradili na místě přirážku nebo svým přístupem, chováním a leckdy
i zápachem znepříjemňovali cestování ostatním cestujícím, byli po uložení přirážky navíc vyloučeni
z přepravy v souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
Celá akce se obešla bez závažnějších incidentů. Nevhodné chování některých cestujících bylo
profesionálně řešeno jak přepravními kontrolory, tak i přítomnými strážníky městské policie. Díky
součinnosti strážníků bylo zaznamenáno i mizivé procento verbálních napadání přepravních
kontrolorů. S negativní reakcí se přepravní kontroloři ani strážníci městské policie nese tkali. Cestující
akci naopak podpořili a v jejím průběhu předávali přepravním kontrolorům další podněty k realizaci
podobných akcí, a to nejen na těchto linkách. Dosažené výsledky této bezpečnostně - kontrolní akce
jednoznačně prokazují její opodstatnění a svědčí o správném postupu Dopravního podniku města Ústí
nad Labem v této věci. V průběhu roku 2012 budou podobné akce pokračovat. Souběžně a nezávisle
na těchto kontrolních akcích většího rozsahu probíhají rovněž běžné denní kontroly. Pro slušné
cestující jsou tyto bezpečnostní akce jasným signálem o tom, že jejich bezpečí a komfort jejich
cestování je pro dopravní podnik prioritou. Pro ty, kteří pravidla dodržovat nechtějí, je to pak
srozumitelná výzva ke korekci jejich jednání. V opačném případě nebudou v ústecké MHD vítáni.
Příloha: Přehledová tabulka s údaji o realizované bezpečnostní akci:
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V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2012 ve 15:30 hodin. Za DPmÚL a.s. Ing. Jaroslav Kouba, tiskový mluvčí společnosti.

