
  
 

                                                           Z á p i s č. 9  

 

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 22. 1. 2013 

v zasedací místnosti na MěÚ na ulici K. Čapka  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.45 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, Mgr. M. NIESNEROVÁ, Mgr. L. ANDĚLOVÁ,   

Bc. J. JANÍKOVÁ, Mgr. P. ŠURANSKÝ 

 

Omluveni: Ing. M. ŠVÁSTA 

Hosté:        JUDr. Halouzka Petr, Ing. Marie Fomiczewová, Radim Kunc   

   

1. Zahájení 

 

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

 

 

2. Projekty na rok 2013 

 
 V tomto roce 2013 bude Městská policie Jeseník resp. manažer prevence kriminality  

p. Bc. Miroslav Táborský realizovat 3 projekty. Prvním bude informační projekt „Policie pro 

občana III“, zde se jedná o propagační materiály, kdy se bude žádat o projekt v částce  

cca 60.000,- Kč. Dalším projektem bude situační projekt na pořízení zařízení tzv. „Fotopastí“.  

 V této fázi dostal slovo host dnešního zasedání pracovník Okresního ředitelství Policie 

ČR v Jeseníku p. Radim Kunc, který pracuje u policie jako technik, zabývající se podobnou 

technikou. Současně s sebou přinesl fotopast na ukázku a podrobně přítomné seznámil 

s technickými parametry a funkcí tohoto bezpečnostního zařízení.  

 Paní Mgr. Andělová podpořila myšlenku pořízení fotopastí, které místní policie 

využívá a významným způsobem pomáhá při dopadení pachatelů protiprávních jednání. 

Taktéž policie nemá problémy s použitím těchto důkazních materiálů pro případné trestní  

či správní řízení.  

 



  

V další fázi jednání se slova ujal Mgr. Šuranský, který vznesl myšlenku, která vznikla  

z jednání komise pro rodinu někdy v měsíci září 2011 na jedné s besed se seniory. Jedná se  

o záchranářské hlásiče, které fungují na základě telefonního či radiového přenosu.  Toto 

zařízení lze užít např. v domech pro seniory, ale předběžným zjištěním nebyl o toto zařízení 

zájem. Relevantní možností zařízení obdobného typu představili strážníci z Městské policie 

Praha, kteří na podzim 2012 v Jeseníku přednášeli na jedné z besed pro pedagogy, kdy 

v ukázce demonstrovali tzv. tísňový osobní alarm. Adresné zařízení funguje na systému, kdy 

např. na pult centrální ochrany MP přijde signál od konkrétní osoby vedené v evidenci 

Městské policie. Neadresné zařízení funguje tak, že zařízení má např. senior při sobě a v době 

jakéhokoliv nebezpečí spustí osobní alarm sám, a to nejen v domě či bytě, ale i na veřejném 

prostranství. U tohoto zařízení je ale předpoklad, že pomoc osoby přivolají osoby v okolí, 

nebo alarm odradí pachatele protiprávního jednání. Mgr. Šuranský uvedl příklady, které 

mohou být podnětem pro realizaci dalšího projektu.  Případný zájem o toto zařízení, by bylo 

vhodné zjistit anketou, nebo prostřednictví tisku. 

 K tomuto tématu se vyjádřil předseda Táborský, který sdělil, že v případě tísňových 

hlásičů, by se jednalo o projekty realizované v případě vyhlášení druhého kola vyhlášeného 

Odborem prevence kriminality MVČR. Dále uvedl, že přišla nabídka z Úřadu Olomouckého 

kraje na grantový program se zaměřením na sociální projekty pro neziskový sektor, a to bez 

finanční spoluúčasti města. Termín podání žádostí je duben 2013. V případě žádosti o projekt 

a jeho schválení, bude veřejnost včas informována. 

  Paní starostka se ujala slova a přítomným sdělila, že se ji podařilo jednat 

s ředitelem Jesenické nemocnice o zřízení záchytné protialkoholní stanice, kdy tento nevidí 

žádný problém se zřízením tohoto zařízení, když si Olomoucký kraj u nich vše objedná  

a taktéž zaplatí. Dále jednala s Hejtmanem Olomouckého kraje o této problematice,  

ale prozatím tato otázka zůstává otevřená a bude se o ni ještě jednat na půdě Olomouckého 

kraje. 

 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

 

 



 

3. Schválení projektů na rok 2013 (první fáze) 

Předseda komise na závěr jednání požádal o hlasování, zdali komise schvaluje podat 

žádost o projekty „ Policie pro občana“ a „Fotopastí“. 

 

pro                              proti                                   zdržel se 

 5                                   0                                         0    

 

Stanovisko komise:  

Komise doporučuje Radě města schválit zapojení města Jeseníku do Programu prevence 

kriminality ministerstva vnitra – 2013, schválit podání žádostí o státní účelovou dotaci a 

doporučuje zastupitelstvu města schválit nezbytné finanční prostředky pro povinnou 

spoluúčast města dle důvodové zprávy. 

  

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zapojení města Jeseníku do Programu prevence kriminality ministerstva 

vnitra – 2013, schvaluje podání žádostí o státní účelovou dotaci a doporučuje zastupitelstvu 

města schválit nezbytné finanční prostředky pro povinnou spoluúčast města dle důvodové 

zprávy. 

 

   

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


