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Důvodová zpráva: 

                                                           Z á p i s  č.  4
z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 08. 11. 2011

na radnici (zasedací místnosti) v Jeseníku 

Doba jednání:  

Zahájení:  14.30 hodin

Ukončení: 17.00 hodin

Přítomni:

Členové: Bc. Miroslav TÁBORSKÝ, Mgr. Michaela NIESNEROVÁ, paní Jana JANÍKOVÁ, 

Mgr. Pavel ŠURANSKÝ, Ing. Miroslav ŠVÁSTA, Mgr. Pastuchová (v zastoupení za členku 

komise Mgr. Andělovou). 

Hosté: starostka Ing. Marie Fomiczewová, p. Stichl., p. Marečková, p. Wrožynová, Mgr. Jiří 

Kovalčík,  Bc. Jan Zaoral, p. Josef Vondrka, tajemník MÚ Jeseník JUDr. Libor Látal, 

 Ing. Jana Vrbovská, paní Petra Kadlecová, paní Soňa Rozborilová, 

p. Jiří Procházka, Ing. Hana Seipeltová, p. Josef Bechr.

1. Zahájení

   Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil jednání. 

2. Jednání se zástupci neziskových organizací v souvislosti s problematikou 
s osobami bez domova

Na úvod zasedání předseda požádal všechny hosty, zástupce neziskových organizací, 
aby se představili a prezentovali náplň činnosti svých organizací. Jednání se zúčastnili 
zástupci neziskových organizací terénního programu BABYLON (o. s. Darmoděj), zástupci 
azylových domů Společenství křesťanské pomoci Boétheia na ulicích Otakara Březiny a 
Seifertova (azylový dům pro matky s dětmi), zástupci Kontaktního centra a o. s. Darmoděj.

Předseda vznesl k přítomným zástupcům neziskových organizací otázku „Jak mohou 
pomoci řešit situaci s osobami bez domova, většinou uživateli návykových látek a alkoholu,
kteří svým jednáním narušují veřejný pořádek, neboť takové situace v posledních měsících 
stále více sužují město Jeseník“. Současný stav řeší pouze sankčně městská policie (pokuty, 
předání správnímu orgánu, vykázáním z místa páchání přestupku) ale tyto sankce se míjí 
účinkem. 

Jako první dostal slovo ředitel občanského sdružení Darmoděj p. Vondrka, který na 
úvod svého projevu uvedl, že tato organizace se zabývá problematikou osob drogově 
závislých. Současná vláda ČR tuto problematiku řeší a částečně ji financuje. Tímto tak vláda 
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požaduje po takové organizaci vysoké standardy v podobě profesionálně odvedené práci, resp. 
kvalitní sociální práci zaměstnanců. Dále uvádí, že činnost této organizace má své 
opodstatnění, protože např. do současné doby bylo zaznamenáno 19 tisíc výměn injekčních 
stříkaček. Dochází tak k rapidnímu poklesu, když např. v polovině roku 2009 bylo 
zaznamenáno 14 tis. výměn, ale od roku 2010 až dosud dochází k mírnému nárůstu výměn 
injekčních stříkaček. V konečném součtu došlo ale k poklesu výměn. Taktéž se daří 
organizaci předat každým rokem 15 až 20 klientů do léčby a více než polovina z těchto 
klientů se nevrací, resp. došlo u nich k resocializaci a sami se začínají začleňovat do 
společnosti. V ČR v současné době chybí ústavní léčebny. 

Pan Vondrka v další fázi požádal ostatní zástupce neziskových organizací – vedoicí 
jednotlivých součástí o. s. Darmoděj, aby přednesli jejich programy týkající se dané 
problematiky. Např. vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež p. Procházka může 
sdělit informace o mladistvých, kteří přichází do tohoto zařízení.

Předseda požádal členy terénního programu Babylo, aby také oni sdělili své možnosti
pomoci v diskutované problematice. P. Bechr uvádí, že oni nemají žádné prostředky ani 
prostor, kam umístit případné osoby bez domova. Hlavním cílem tohoto programu je 
motivovat klienty k léčbě. V terénu hovoří s lidmi závislými na drogách, mluví o jejich 
problémech, a jak již bylo uvedeno, cílem je motivovat tyto osoby k léčbě či docházení do K-
centra. 

K této debatě vystoupila vedoucí terénního programu Babylon Ing. Jana Vrbovská, 
která jen zdůraznila význam tohoto projektu, že opravdu jejich hlavním cílem je motivovat 
cílenou skupinu lidí k léčbě a taktéž jim poskytnout informace k resocializaci. Také budou mít 
k dispozici dodávkové vozidlo, ve kterém budou jejich pracovníci objíždět místa, kde se 
nejvíce vyskytují osoby závislé na drogách. 

V další fázi jednání si vzal slovo ředitel azylového domu Boétheia p. Bc. Zaoral a ten 
uvedl, že souhlasí s tím, že tato diskutovaná problematika je aktuální. Sám toto vnímá, neboť 
v jejich zařízení pobývají stálí zákazníci, ale na druhou stranu přibývají osoby, které nemají 
trvalý pobyt na Jesenicku. Současnou problematikou je i to, že neustále narůstá počet klientů 
azylového domu. Vzhledem k tomu, že v dohlednu nastane zimní období, pokusí se vytvořit 
nějaké lůžko navíc. Sám oceňuje dobrou spolupráci s městskou policii. Do budoucna by to 
viděl tak, že pokud by městská policie spatřila opilého „bezdomovce“ přivezli by ho do 
azylového domu a nechali by jej tam přespat.

Předseda promítl přítomným prezentaci fotografií osob bez domova, které svým 
chováním narušovaly veřejný pořádek ve městě Jeseníku.  Následně v krátkosti uvedl počet 
spáchaných protiprávních skutků narušující veřejný pořádek právě těmito osobami. 

Dále předseda vznesl dotaz k zástupcům azylového domu, že on má pocit, že zde stále 
více pobývají osoby, které nemají trvalý pobyt v okrese Jeseník. 

Slova se ujal vedoucí azylového domu na ulici O. Březiny p.  Bc. Zaoral, který uvedl, 
že v současné době město Jeseník přispívá finanční částkou, která se každým rokem snižuje. 
V současné době se jedná o nejmenší příspěvek, nicméně je i tak dosti důležitý na chod 
azylového domu. Dále na chod azylového domu přispívají okolní obce. Další příspěvek
přichází z Olomouckého kraje a z tohoto důvodu nelze nějakým způsobem diskriminovat 
klienty azylového domu, kteří mají trvalé bydliště mimo okres Jeseník. Výskyt osob 
v jesenickém azylovém domě je zapříčiněn také tím, že takové osoby jsou hospitalizovány
v léčebně Bílá Voda a pak směřují k nám do Jeseníku.

Dále předseda požádal o vyjádření vedoucí azylového domu na ulici Seifertova p. 
Wrožynovou, která sdělila, že frekvence výměny klientek v tomto zařízení je periodická, dle 
zákona, tedy nejpozději po jednom roce, musí klientka odejít. 
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K tomuto tématu dále vystoupil p. Procházka, který uvedl, že bezproblémoví klienti 
azylového domu, jsou většinou v takovém zdravotním stavu, že sehnat si práci je pro ně 
nemožné. Takže není je kam posunout. Třítisícová finanční pomoc jim nestačí na to, aby si 
uhradili nájem za ubytování, natož stravu. Snad by jejich situaci a tento problém vyřešila 
městská ubytovna. 

Předseda k tomuto uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva se projednávala 
možnost vytvoření malometrážních bytů, ale zde by nebyli tito klienti schopni uhradit 
nájemné. 

Paní starostka k tomuto uvádí, že stát se v současné době snaží otázky této 
problematiky přenést na bedra obcí, které ve většině případů nemá natolik finančních 
prostředků, aby mohla účinně řešit danou problematiku. Dále uvádí, že zřejmě se připravuje 
legislativní úprava, která by obcím uložila disponovat se sociálními byty a pro účely dnešního 
tématu je využít. 

Předseda jen pro zajímavost uvedl, že si připravil ,,výpis“ devíti nejčilejších klientů, 
kteří za období 2 dvou let spáchali dohromady 330 přestupků. Většinou se jednalo o krádeže a 
znečisťování veřejného prostranství. Pokud by každému klientovi byla udělena bloková 
pokuta, jednalo by se o značnou finanční částku za blokové pokuty. Jenomže tito klienti dobře 
vědí, že nikdo jim nemá a nemůže nijak donutit uhradit blokovou částku. Respektive není na 
ně metr, není jim co vzít.

Pan Vondrka uvádí příklad z minulosti, kdy jejich organizace poskytovala potravinový 
servis. V tomto případě by toto bylo prevenci proti krádeží klientů azylového domu. 

Komise akceptovala vstřícnost Společenství křesťanské pomoci Boétheia, které 
napomůže řešení problematiky s opilými bezdomovci ve večerních a nočních hodinách. 
Podrobnosti budou dohodnuty mezi vedoucím azylového domu na ulici 
Otakara Březiny p. Bc. Zaoralem a velitelem Městské policie Jeseník Mgr. Pavlem 
Šuranským. Dále je nutno řešit situaci, co s bezdomovci během dne. Zde byl vznesen dotaz na 
pracovníky terénního programu Babylon. Pan J. Bechr, jako již na začátku, uvedl, že jejich 
cílem či hlavním úkolem je respektovat klienta, jeho stav či závislost. Dále jej motivovat 
k resocializaci, resp. podrobení se léčby. 

Stanovisko komise: 

Komise bere veškeré informaci na vědomí.

Návrhy na USNESENÍ: 

1. KPK doporučuje Radě města oslovit Olomoucký kraj, aby vytvářel tlak na kompetentní 
orgány za účelem vytvoření (znovuobnovení) protialkoholní záchytné stanice 
v psychiatrické léčebně Bílá Voda o kapacitě do 3 lůžek.

2. KPK bere na vědomí nabídku azylového domu SKP Boétheia se sídlem na ulici Otakara
Březiny, na zřízení dočasného (jednorázového) ubytovacího místa pro osoby bez domova. 
Toto ubytovací místo bude rezervováno a určeno pro osoby bez domova, které se hlavně 
v chladném období ocitnou v akutním ohrožení života či zdraví. 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise




