
  

                                                           Z á p i s č. 7  

 

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 16. 10. 2012 

v zasedací místnosti na MěÚ na ulici Tovární  

 

 

 

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.50 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, Mgr. M. NIESNEROVÁ, Mgr. P. ŠURANSKÝ,   

Mgr. L. ANDĚLOVÁ,  Ing. M. ŠVÁSTA, Bc. J. JANÍKOVÁ 

 

Hosté: starostka Ing. Marie Fomiczewová,   

  

  

1. Zahájení 

 

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

 

 

 

2.   „Záchytka“ -  protialkoholní záchytná stanice  
 

 

V současné době proběhlo jednání na půdě Krajského úřadu Olomouc, kdy pracovník 

odboru zdravotnictví p. Michalem Poláčkem, který je zároveň krajským manažerem prevence 

kriminality pro Olomoucký kraj jednal s vedoucí odboru zdravotnictví Olomouckého kraje  

p. Dr. Štefkovou, která souhlasí s myšlenkou zřídit „záchytku“ resp. – protialkoholní 

záchytnou stanici. Bude ale nutné zmapovat jednotlivé události týkající se dané problematiky, 

jak ze strany Policie ČR či Městské Policii Jeseník. 

Předseda komise p. Táborský dále navrhuje napsat oficiální žádost na odbor sociálních 

věcí Olomouckého kraje adresovanou vedoucí p. Dr. Štefkové. 

Paní starostka k této problematice uvádí, že v současné době se připravuje jednání  

na půdě Olomouckého kraje a posléze na Ministerstvu zdravotnictví, ohledně existence 

nejenom porodního oddělení, ale i komplexně celé jesenické nemocnice. Proto by bylo 



vhodné posečkat týden či čtrnáct dní a posléze jak dopadne existenční situace jesenické 

nemocnice,  

a až po té zahájit jednání o možném zřízení záchytné stanice. 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

  

3. Projekty 

 
Předseda komise seznámil zúčastněné s tím, že všechny projekty podané v tomto roce 

2012, byly všechny úspěšně zrealizovány ( SVČ Duha, a „Dispečerské pracoviště - operátor 

městského kamerového dohlížecího systému“).  

Dále uvedl, že se také podařilo zrealizovat projekt „Bezpečnostní řetízky pro seniory“. 

Jedná se o projekt realizovaný díky státní dotaci v programu ministerstva vnitra za podpory 

Olomouckého kraje a finanční spoluúčasti města Jeseníku. Prvotní myšlenka vzešla z Komise 

pro rodinu a sociální věci. Senioři byli informováni prostřednictvím Jes-infa, kde byli 

vyzváni, aby v případě jejich zájmu informovali Městskou Policii Jeseník.  

Paní starostka poděkovala zainteresovaným osobám či institucím, kteří se podíleli  

na realizaci projektu „Bezpečnostní řetízky pro seniory“, dále za zorganizování přednášek  

pro seniory v rámci prevence kriminality. Protože tyto akce dozněli velkému ohlasu ze strany 

seniorů. 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a v dalším nadcházejícím roce 2013 se budou 

jistě realizovat určité projekty, nabízí tímto tak možnost zde přítomným podáním návrhu  

či podnětu k takovémuto projektu. Může se také jednat o podnět od svých známých 

pracujících v neziskových organizací. Příkladem může být projekt na tiskopisy. 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

5. Prořezy dřevin 

Předseda se zmínil o stále trvající problematice, dřeviny zasahující ve výhledu 

městského kamerového dohlížecího systému. V součastné době se podařilo dojednat již 

několikrát zmiňované dřeviny zasahují do výhledu kamer. Předseda jednal s vedoucím 

stavebního odboru p. Ing. Cabadajem, který přislíbil odstranění zmíněných dřevin v rámci 

podzimní údržby.    

Stanovisko komise:  



Komise doporučuje Radě města schválit prořezání dřevin – větví zasahující ve výhledu 

Městského kamerového dohlížecího systému. 

Komise doporučuje Radě města uložit Odboru stavebního úřadu, majetku a investic zajistit 

prořezání dřevin – větví zasahujících ve výhledu Městského kamerového dohlížecího 

systému. 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje prořezání dřevin – větví zasahující ve výhledu Městského kamerového 

dohlížecího systému, dle důvodové zprávy.  

Rada města ukládá Odboru stavebního úřadu, majetku a investic zajistit prořezání dřevin – 

větví zasahujících ve výhledu Městského kamerového dohlížecího systému, dle důvodové 

zprávy. 

 

 

6. Informace o měření rychlosti městkou policii – Mgr. Pavel Šuranský 

 Slovo si vzal velitel Městské policie Jeseník p. Mgr. Šuranský, který na úvod uvedl,  

že  v dnešní době může každý občan namítat měření rychlosti městskou policii. Nicméně tato 

možnost je dána právním předpisem, tudíž MP nic nebrání v této činnosti. Městská policie 

Jeseník  rychlosti vozidel. Byly vytipované úseky pro měření rychlosti vozidel ve spolupráci 

s Policii ČR, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti. Jedná se o pozemní komunikace  

II. a III. Třídy  (ulice Lipovská, Dukelská, Otakara Březiny, Rejvízská). Dále uvedl,  

že informace o místech, kde MP provádí měření je veřejnost informována tiskem.  

Paní Bc. Janíková k této problematice vznesla požadavek, aby MP měřila na ulici Dukelská 

 v úseku u fotbalového hřiště.  

Hlasování:  5 pro    0 proti    0 zdržel se  

 

Stanovisko komise:  

Komise doporučuje Radě města schválit měření rychlostí vozidel na pozemní komunikaci 

Městskou policii na území města Jeseníku. 

  

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje měření rychlostí vozidel na pozemní komunikaci Městskou policii  

na území města Jeseníku, dle důvodové zprávy. 

  

 

5. Závěr 

Paní starostka vznesla dotaz, jak by bylo možné zabránit tomu, aby neznámý 

neukáznění občané neukládali velký nepotřebný materiál ke kontejnerům na separovaný 



odpad. Nejvíce se jedná o lokalitu ulice o. Březiny a ulice Průchodní. V součastné době  

je domluvena s ředitelem TS Jeseník p. Prejdou, že TS umístí na kontejnery výstražné 

upozornění, že velké věci patří do sběrného dvoru a odložením věcí ke kontejneru se dopouští 

protiprávního jednání. Členové komise se shodně dohodli, aby byla vyvinuta větší osvěta 

veřejnosti s upozorněním na tuto problematiku. Dále navrhla, aby bylo v dalším čísle  

Úkolem do dalšího zasedání komise (druhá polovina měsíce listopadu) je pozvat  

Judr. Petra Halouzku – předseda komise. 

 

 Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

      Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


