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Kontrola jízdenek v MHD za pomoci strážníků Městské policie
Ústí nad Labem
Dne 19. 1. 2016 proběhla první velká kontrolní akce přepravních kontrolorů po změnách zavedených od
1. 1. 2016, zaměřená na přepravně tarifní kázeň cestujících za součinnosti strážníků Městské policie Ústí nad
Labem.
Přepravní kontroly začaly v dopoledních hodinách a pokračovaly přibližně do 16 hodin, kdy byla akce
ukončena. Akce se zúčastnilo 10 strážníků Městské policie Ústí nad Labem a 10 přepravních kontrolorů. Bylo
zkontrolováno 90 spojů a 3121 cestujících. Celkem 143 cestujících jelo bez platného jízdního dokladu a byla
jim udělena přirážka k jízdnému. Jedna z přepravních kontrol odhalila také cestujícího, který neměl platný
jízdní doklad a neprokázal se žádným dokladem totožnosti. Jelikož cestující nebyl z Ústí nad Labem, musela
být k ověření osobních údajů přivolána Policie ČR, která na základě poskytnutých údajů muže ztotožnila.
Jeden cestující ze Slovenska se přepravní kontrole prokazoval slovenským průkazem ZTP, který je ale v MHD
Ústí nad Labem neplatný. Městská policie musela také ztotožnit třináctiletou dívku, která se neprokázala
žádným jízdním dokladem ani dokladem totožnosti.
Tyto přepravně bezpečnostní akce jsou jedny z mnoha, které Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
pořádá ve spolupráci s městskou policií a jejich cílem je především zlepšení bezpečnostních podmínek
pro cestování v MHD. Dvojice strážníků je přítomna přímo v dopravním prostředku městské hromadné
dopravy, kde přispívá k ochraně a bezpečnosti pracovníků přepravní kontroly i ostatních cestujících a
zároveň působí hlavně preventivně, jelikož samotná přítomnost strážníků v drtivé většině případů snižuje
agresivitu cestujících, kteří jedou bez platného jízdného dokladu a jsou následně přepravní kontrolou
odhaleni. V Ústí nad Labem se tyto bezpečnostní akce pořádají několikrát měsíčně a cestující s platným
jízdním dokladem si je pochvalují s tím, že se pak cítí v MHD bezpečněji. Akce působí také proti kapesním
krádežím, jelikož se potvrdilo, že na nasazených spojích, kde probíhají tyto bezpečnostní kontroly, je pak
méně zjištěných krádeží.
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