
 

TISKOVÉ OZNÁMENÍ 

 

    

Bezpečí a komfort cestujících jsou našimi prioritami 

 

Vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. vnímá nespokojenost slušných cestujících 

s negativními jevy v ústecké MHD a aktivně hledá řešení. 

 

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, ale v neposlední řadě 

i jízda bez platného jízdního dokladu. Především to je cílem společných bezpečnostních akcí Dopravního 

podniku města Ústí nad Labem a.s. a ústecké Městské policie. 

Cestující často žádají razantnější postup ze strany zaměstnanců dopravce (tj. především řidičů a přepravních 

kontrolorů) vůči osobám, které nedodržují smluvní přepravní podmínky, znečišťují vozidlo, svým chováním 

ruší klidnou přepravu spolucestujících, nebo které obtěžují své okolí kupříkladu mimořádně znečištěným 

oděvem. Zaměstnanci dopravce ale bohužel nemají žádné mimořádné pravomoci a jejich možnosti 

zasáhnout jsou tudíž značně omezené. Z tohoto důvodu je tedy při řešení konfliktů se závadovými osobami 

ve vozech MHD nezbytná součinnost pracovníků dopravce a orgánů policie. Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem a.s. v součinnosti s Městskou policií statutárního města Ústí nad Labem podniká pravidelné 

bezpečnostně-preventivní akce, jejichž cílem je eliminace výše uvedených negativních jevů.  

Aktuálně takováto akce probíhá v termínu od 23. do 31. 1. 2012. Na vybraných spojích ústecké MHD působí 

smíšené týmy přepravních kontrolorů se strážníky městské policie. Jejich hlavním cílem je znemožnit 

přepravu cestujícím, kteří porušují povinnosti, nebo kteří svým znečištěným oděvem či chováním ruší 

klidnou přepravu platících cestujících. V průběhu roku 2012 pak budou podobné akce samozřejmě 

pokračovat. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 24. 1. 2012 v 09:00 hodin. Za DPmÚL a.s. Ing. Jaroslav Kouba, tiskový mluvčí společnosti 


