
  

 

 

                                                           Z á p i s č. 8  

 

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 12. 2012 

v zasedací místnosti na MěÚ na ulici K. Čapka  

 

 

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.15 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, za p. Niesnerovou se dostavila p. Mgr. Z. NOVÁKOVÁ,     

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

 

Omluveni: Mgr. Šuranský Pavel 

Hosté:        JUDr. Halouzka Petr   

  

  

1. Zahájení 

 

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

 

 

2. Projekty 

 
 Na úvod předseda komise seznámil přítomné s návrhem nových projektů na rok 2013.  

Po společné dohodě s Policií ČR v Jeseníku se pokusí předseda p. Táborský opět zrealizovat 

informační projekt „Městská policie pro občana“. Jedná se o informační a propagační 

tiskoviny pro mládež, seniory a ostatní občany či návštěvníky města. Novinkou tohoto 

projektu bude, že letáčky budou natištěné i v polském jazyce. Snahou bude opět získat dotaci 

cca kolem 50.000,- Kč. 

 BESIP sice nespadá do hlavní tématiky prevence kriminality, ale MP Jeseník  

se společně s kolegy z Dopravního inspektorátu Police ČR v Jeseníku zúčastňuje dopravní 

akce v České Vsi. Proto předseda dojednal s p. Ing. Charouzem, který je krajským manažerem 

BESIPu, který přislíbil předsedovi dodání informativních letáčků týkající se dopravní 



tématiky. Současně vyzval přítomné členy, že mohou svými nápady či návrhy přispět 

k realizaci nového projektu „Městská policie pro občana“.    

 Předseda dále uvedl, že Městská policie připravuje, jako jednu z možných variant 

realizovat investiční projekt. V současné době se jeví jako nejpravděpodobnější mobilní 

kamera, nebo tzv. fotopast. Pořízení tohoto technického zařízení by bylo určitě velkým 

pomocníkem k dopadení pachatele protiprávního jednání na místech, kde nezasahuje 

kamerový systém a není možné umístit osadit mobilní kameru (zahrádkářská kolonie, 

hřbitovy atd.)  

 Mgr. Andělová k otázce fotopasti uvedla, správný výběr a dobře umístěná taková 

technika, má svoje opodstatnění a přináší velmi dobré výsledky při odhalování pachatelů 

trestné činnosti. 

Předseda uvedl, že pokud by se podařilo zrealizovat tento projekt, tak společně 

s pracovníky policie zabývající se podobnou technikou, bude plnit efektivní úlohu.  

 

Paní Janíková velice pochvalovala způsob provedení propagačních letáčků týkající  

se trestné činnosti, kterou měli připraveni pracovníci Městské policie z Prahy, kteří zde 

v Jeseníku v říjnu 2012 uskutečnili několik přednášek týkající se problematiky drog, 

bezpečnosti seniorů a šikany. Zpracované náměty těchto letáčků by mohl být inspirací pro 

připravovaný projekt „Městská policie pro občana“.  

Vzhledem k tomu, že podzimní seminář pražských strážníků tady v Jeseníku měl 

velký ohlas ze strany pedagogů, tito projevili zájem o uskutečnění podobné akce. Školitelé 

jakožto pracovníci Městské policie Praha, jsou vyškoleni speciálně na určitou problematiku, 

konkrétně na oblast drog a jsou na této pozici profesionálové. Proto se předseda pokusí v roce 

2013 uskutečnit podobný seminář.  

Nato předseda vznesl dotaz na členku komise p. Mgr. Andělovou, jestli má místní 

útvar policie vyškoleného pracovníka na problematiku drog.  Tato sdělila, že v současné době 

nemá takového pracovníka, který by prováděl přednáškovou činnost. Na tuto problematiku 

má vyškolené pracovníky, ale tito jsou tak pracovně vytíženi, že se nenajde prostor na takový 

seminář. Uskutečnění takového semináře vyžaduje pečlivou přípravu, ale policisté by 

v žádném případě nenašli čas na přípravu.  

 

Předseda dále uvedl, že měl v úmyslu vytvořit koncepci práce komise, ale komise 

reaguje při své činnosti na aktuální problematiku a dlouhodobá koncepce není zcela relevantní 

pro její činnost. 



  

V další fázi se slova ujal host dnešního zasedání JUDr. Halouzka, který je v současné 

době členem krajské komise pro prevenci kriminality. Jakožto člen krajské komise přislíbil, 

že je ochoten pomoci při realizaci projektů, tak aby úspěšnost přidělení finanční částky byla 

co největší. Protože kraj vybírá jen 3 uchazeče o dotaci (dotace z Olomouckého kraje,  

ne z MVČR), zde jsou jiné podmínky pro vypracování žádosti. 

Komise uvítala odbornou pomoc p. JUDr. Halouzky. 

 

Paní Janíková vznesla dotaz, zdali se budou provádět vědomostní soutěže. Protože by 

v tomto případě bylo vhodné požádat např. část dotace na tuto vědomostní soutěž. Zároveň 

přislíbila pomoc při realizaci této soutěže, pokud se tato myšlenka bude realizovat.  Vzhledem 

k tomu, že předseda komise se sám podílí na organizování soutěže, bude v případě 

uskutečnění dalšího kola této soutěže p. Janíkovou informovat  

 

O slovo se přihlásila p. Mgr. Nováková, která se dostavila za p. Mgr. Niesnerovou, 

kdy vznesla dotaz, jestli by byl v příštím roce prostor uspořádat seminář pro preventivy nebo 

výchovné poradce na téma „šikana“.  

Předseda v současné době nemůže přesně říci, zdali se toto uskuteční, přičemž je tato 

myšlenka na místě. Pokud bude prostor na realizaci přednášky v příštím roce prostřednictvím 

pražských strážníků, pokusí se zrealizovat na toto téma -  šikana. V současné době  

je předběžně dohodnuta přednáška na Hotelové škole Jeseník (v případě další návštěvy 

pražských strážníků), takže je možné tuto myšlenku zrealizovat.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

3. Závěr 

Na závěr předseda komise Mirek Táborský určil další zasedání komise na 22. 1. 2013 

v 14:30 v zasedací místnosti na MěÚ Jeseník. Zároveň popřál všem přítomným krásné 

Vánoce, hodně štěstí a zdraví do Nového roku 2013.   

 

 Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

      Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


