
 

                                                           Z á p i s č. 11  

 

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 17. 9. 2013 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.35 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, Mgr. L. ANDĚLOVÁ, Mgr. P. ŠURANSKÝ,  

Ing. M. ŠVÁSTA. 

 

Omluveni: Mgr. M. Niesnerová, Bc. J. Janíková. 

Hosté:        Ing. M. Fomiczewová. 

 

  

1. Zahájení 

 

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

jednání.   

 

2. Stanovení bezpečnostních rizik 

 

K tomuto tématu předseda uvádí, že v současné době je jedním z největších 

bezpečnostních rizik poslední dobou častý přísun romských občanů, kteří jak na území města 

Jeseníku, tak i jeho okolí, páchají protiprávní činnost. Tato skutečnost je známá jak Městské 

policii, tak i Policii ČR. 

Paní Mgr. Andělová uvádí, že největší bezpečnostní riziko v  okrese Jeseník, je právě 

v samotném okresním městě. Myslí si, že Městská policie Jeseník má nejvíce masivních  

informací týkající se právě bezpečnostních rizik. Informace, jak moc narušují veřejný 

pořádek. Zdali negativní jednání těchto osob narušuje veřejný pořádek, a zda li se tento počet 

zvýšil či zmírnil v porovnání s loňským rokem.  Dále poukazuje, že to co se děje v tomto 

státě, se klidně může přenést k nám do Jeseníku. Mgr. Andělová zašle městské policii otázky 

týkající se problematiky masivního přísunu romů do Jeseníku a jejich protiprávní činnost.  

Předseda navrhuje, že za městskou policii vytvoří statistiku krádeží, kde se podle jmen 

se dá určit počet krádeží romů.  



Mgr. Andělová k tomuto dodala, že v současné době je zakázáno evidovat počet  

a konkrétní osoby, které se např. dopustily krádeže. Taktéž uvádí, že největší přísun romů je 

evidován na Javornicku. 

V další fázi jednání se projednávala otázka drog. K této problematice Mgr. Andělová 

uvedla, že jsou evidovány případy pěstování či prodej drog jako je Marihuana. Většinou  

je monitoring zaměřen na periferii okresu, nejvíce zlatohorska. Zároveň problematiku drog 

Marihuany, nevidí jako největší problém. Za největší problematiku v současné době jsou 

vloupání do rodinných domů. Další problematikou v Jeseníku a blízkém okolí jsou krádeže 

jízdních kol, nejvíce ze sklepních kojí. 

V další fázi předseda uvedl případ, kdy byl pracovnicí správního orgánu seznámen  

s problematiku duplicitního oznamování dopravních přestupků. A to tak, že Policie ČR 

oznámila správnímu orgánu provozovatele motorového vozidla, který ponechal vozidlo 

v zákazu zastavení, a níž by na vozidlo umístila písemné upozornění. O několik hodin později 

Městská police na  stejné vozidlo umístila upozornění pro nepřítomného pachatele přestupku. 

Řidič uvedeného vozidla na výzvu nereagoval, proto Městská policie oznámila taktéž 

provozovatele téhož vozidla správnímu orgánu.  

Mgr. Andělová přislíbila tuto problematiku konzultovat s vedoucím dopravního 

inspektorátu. 

Dále se ještě vrátila k úvodnímu tématu – bezpečnostní rizika, kdy uvedla,  

že připravovaná analýza bude výstupem pro další jednání, které povede ke zjištění, zda došlo 

k nárůstu přestupkového jednání, TČ, místa činů atd. Na základě této analýzy se stanový 

konkrétní opatření k nápravě. Dále na základě této analýzy, by ráda svolala „Pracovní 

schůzku“ kde na základě výsledku připravované analýzy, by se hledalo řešení k nápravě dané 

problematiky.  

Na závěr k tomuto tématu předseda uvedl, že pracovník správního orgánu p. Ing. 

Trnovec, připravuje první případ udělení „zákazu pobytu“ osobě v městě Jeseníku. Jedná se  

o muže, který neustále močí na veřejném prostranství a nehodlá tohoto zanechat.     

 

 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

 

 



3. Návrhy nových projektů na rok 2014 

 
K tomuto tématu předseda uvedl, že byl rozhořčen rozhodnutím Ministerstva vnitra, kdy 

se rozhodlo nepodporovat primární prevenci. Je toho názoru, že je třeba chodit do škol, školek 

a posluchače masírovat informacemi vedoucí k prevenci k dané problematice. Již dnes je 

známo, že MV bude pro rok 2014 preferovat projekty pro snižování trestné činnosti, jako jsou 

kamerové systémy, fotopasti atd. . Předseda se pokusím opět požádat o podobný projekt, jako 

byl úspěšný projekt „Fotopasti“.  

K tomuto tématu Mgr. Andělová navrhla požádat o podobnou techniku, jako byly 

fotopasti. Předsedu napadla přenosná kamera.  

 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

   

4. Problematika SVI - Multi Team, v návaznosti na nový zákon o obětech 

trestných činů. 

 

 
Předseda uvedl, že Multi Team se v našem městě zřizovat nebude. Ale určitě je pro, aby 

se zrealizovala schůzka s p.Barabášovou, která tento Multi Team zřídila ve městě Opava  

a může členům popř. hostům podat potřebné informace týkající se Multi Teamu. Předseda  

se domluví s p. Niesnerovou, a dohodne se termín zasedání, tak aby termín vyhotovoval všem 

zúčastněným. Předběžně se členové komise dohodly na termín v měsíci Listopadu. 

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


