
  
 

                                                           Z á p i s č. 10  

 

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 21. 5. 2013 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.45 hodin 

 

Přítomni: 

 

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

Bc. J. JANÍKOVÁ, Ing. M. ŠVÁSTA 

 

Omluveni: Mgr. P. ŠURANSKÝ  

Hosté: Mgr. Jiří Kovalčík, Alena Kalinová 

 

  

1. Zahájení 

 

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

 

 

2. Dotace – fotopasti (realizace) 

 
Na úvod předseda komise seznámil přítomné, že MV nepodpořilo projekt primární 

prevence, což by se jednalo o tiskoviny apod. Naopak se podařilo získat projekt na fotopasti.  

Celkem budou k dispozici 3 fotopasti, které budou k dispozici pro MP tak i pro Policii 

Jeseník. Mgr. Andělová přislíbila pomoc kolegů policistů, kteří mají zkušenosti s instalaci  

a používáním fotopastí. 

Mgr. Niesnerová k tomuto uvedla, že je členkou pracovní komise při olomouckém 

kraji, která hodnotí a doporučuje podané projekty. Uvedla, že projekt města Jeseníku –

fotopastí, se jim velice zamlouval, proto byl také schválen.  

 

 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 



3.  Mladiství a nezletilí - problematika předávání informací mezi 

zainteresovanými složkami 
 

 Předseda k uvedenému tématu uvedl, že v současné době se naskytl požadavek,  

aby vznikl podobný systém jako „Systém včasné intervence“.  Jde o to, že jakmile mladistvý 

spáchá určitý protiprávní skutek, který zaznamená městská policie zde v Jeseníku,  

aby o tomto skutku byl informován odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSPOD) 

při MěÚ Jeseník. V minulosti např. Městská policie Jeseník, řešila protiprávní jednání 

mladistvých osob a o tomto skutku OSPOD nevěděl, protože takové jednání mladistvého 

nebylo poprvé. Podobných skutků se dopustil např. v jiné obci, ve školském zařízení apod. . 

K tomuto tématu uvedl host jednání p. Mgr. Kovalčík praktický příklad, který nastínil 

uvedenou problematiku. Předseda k tomuto tématu uvádí, že se naskýtá problematika, jak tuto 

věc vyřešit po technické stránce. 

 K tomuto tématu se slova ujala Mgr. Niesnerová, která uvedla, probační a mediační 

služba v Jeseníku právě rozjíždí pilotní projekt v rámci spolupráce multi-týmů, tak aby 

zainteresované instituce fungovali propojeně. Je to projekt na bázi systému včasné intervence.  

Tento projekt je v současné době situován ve třech městech v ČR.  Výsledky tohoto projektu 

budou posléze předány na ostatní střediska. Dále uvedla, že např. v Opavě tento projekt 

funguje ukázkově.  

V praxi to funguje tak, že multi-týmy se pravidelně scházejí, společně mají centrální 

databázi, kde mají možnost tyto týmy nahlížet a čerpat potřebné informace.  Členové týmu 

jsou např. zástupce soudu, MP, Policie ČR,  OSPODu nebo škol. Dále Mgr. Niesnerová  

se nabídla, že je ochotna ostatním členům zaslat veškeré materiály k fungování takového 

pilotního programu. 

Pracovnice OSPODu Alena Kalinová by ráda přivítala systém, kdy by se jako OSPOD 

dozvěděli o protiprávních skutcích nezletilých osob. Protože každá událost vlivem jednání 

nezletilé osoby, by mohla být spouštěčem pro další negativní jednání jedince, či skupiny 

(rodiny).  

Mgr. Andělová sdělila, že policie v takových případech automaticky informuje 

OSPOD. 

Předseda se vyjádřil k informaci, kterou podala Mgr. Niesnerová, že se právě jedná se 

o „Systém včasné intervence“. Taktéž jsou veřejně známé informace, že ve městech, kde již 

funguje tento systém, nefunguje tak, jak by si přáli. Taktéž uvedl, že proto by to mohlo 

fungovat tady v Jeseníku, tak aby to nebylo v rozporu se zákonem a systém byl funkční. 



Taktéž se předseda nebrání realizaci projektu k pořízení technických věcí, jako jsou počítače, 

programy atd. . 

Mgr. Niesnerová sdělila, že se pokusí domluvit přítomnost koordinátorky z Opavy, 

která by komisi sdělila, vše potřebné informace o „Systému včasné intervence“. Členové 

komise rádi přivítají odbornou pomoc při myšlence k realizaci podobného projektu. 

Pracovnice OSPODu Alena Kalinová k dané problematice systému včasné intervence 

uvádí, že se nebrání vytvoření tohoto systému. Nicméně v současné době získávání informaci 

od Městské policie Jeseník o nezletilých pachatelích protiprávních jednání, funguje tak, že si 

písemně požádá vedoucího MP a zaslání informací jedenkrát za měsíc.  

Předseda myšlenku vzniku „Systém včasné intervence“ vidí jako preventivní krok, 

tudíž se naskýtá možnost realizace formou multi-týmu, jak přednesla Mgr. Niesnerová, nebo 

cestou systému včasné intervence, kdy se zrealizuje návrh na projekt.  Předseda navrhl, aby 

komise vyčkala než Mgr. Niesnerová zašle členům komise podklady k pilotnímu programu 

multi-týmu, jak tento funguje v Opavě. Členové komise si prozatím připraví otázky k dané 

problematice. 

 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

   

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


