
Důvodová zpráva:  
 

                                                           Z á p i s č. 12  

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  13.30 hodin 

Ukončení: 15.45 hodin 

 

Přítomni: 

 

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

Ing. M. ŠVÁSTA, Bc. J. JANÍKOVÁ, Mgr. M. NIESNEROVÁ. 

 

Omluveni:   

Hosté:        Ing. M. Fomiczewová, Mgr. K. Barabášová 

 

  

1. Zahájení 

 

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

jednání.   

 
  
 

 

2. Setkání s koordinátorkou multifunkčního týmu – Mgr. Kateřinou 

Barabášovou o možnostech zřízení tohoto týmu jako alternativy SVI- systém 

včasné intervence. 

 
Na 11. zasedání komise navrhla členka komise p. Mgr. Niesnerová možnost zajištění 

přítomnosti p. Mgr. K. Barabášové, na některé z následujících zasedání, která by členům 

komise nastínila samotný vznik týmu, dosavadní činnost, veškeré informace týkající se tohoto 

týmu. 

  Na  dalším zasedání komise tj. 5.11. 2013 se tato myšlenka uskutečnila  

a Mgr. Barabášová se dostavila na zasedání komise. Předseda komise dal hned na úvod 

zasedání p. Mgr. Barabášové slovo, která členy komise seznámila s historii vzniku týmu, 

který  v současné době funguje ve městě Opava. Dále pak jeho průběžného fungování,  

kdo je členem tohoto týmu pro mládež, dosavadní úspěchy a v neposlední řadě i aktuální 



činnost  týmu. Na závěr své prezentace Mgr. Barabášové, proběhla volná diskuze týkající se 

týmu pro mládež. 

 Po ukončení prezentace předseda komise Bc. M. Táborský poděkoval p. Mgr. 

Barabášové za její ochotu věnovat svůj čas členům komise a za její prezentaci o fungování 

„Týmu pro mládež v Opavě“.  

 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

3. Vyhodnocení bezpečnostních rizik ve městě Jeseníku a návrhy na snížení 

těchto   
 

   
K tomuto tématu předseda uvedl, že v současné době nevypracovával podrobnou 

analýzu, protože tuto bude vypracovávat v roce 2014. 

Uvádí, že problém nastal na jaře a v létě, kdy se do našeho regionu přistěhovala 

spousta romů, kteří zde začali páchat protiprávní jednání, zejména krádeže. Zvýšení 

protiprávních jednání těchto osob je způsobeno jejich migrací. Nejvíce romů se přistěhovalo 

do Jeseníku z obce Javorník 26.  Příkladem jsou informace ze systému Městské policie,  

kdy za rok 2012 bylo spácháno 163 přestupků dle ust. § 50 zákona č. 200/1990 Sb. o 

přestupcích ( krádež) na území města Jeseníku. A od 1.1.2013 do 15. 10. 2013 došlo k 274 

obdobným protiprávním jednáním. To znamená, že v porovnání s rokem 2012 je nárůst o 111 

jednání více. Policie ČR OO ÚO Jeseník předal správnímu orgánu 528 jednání,  

bez dopravních přestupků. Dále uvedl počet spáchaných přestupků proti veřejnému pořádku 

dle ust.  § 47 -  166 protiprávních jednání. 

Dále předseda uvedl počet klientů v azylových domech na území města Jeseníku. 

V azylovém domě na ulici Seifertova, který je určen jen pro matky s dětmi, je ubytováno  

17 osob - 11 dětí a 6 žen, na nocležně je 1 osoba. Na azylovém domě na ulici Ot. Březiny  

je na ubytovně 39 mužů a 5 žen, z toho je 16 klientů pocházejících z Jeseníku či blízkého 

okolí a ostatní klienti jsou mimo region Jeseník.  Na ubytovně „Dům na půl cesty“ na ulici 

Šumperská, jsou 4 klienti, z toho 2  pochází z Jeseníku. Ubytování „Restart“ na ulici 

Nábřežní jsou dva byty, na Masarykově náměstí  taktéž dva byty. Ubytování má celkovou 

kapacitu 23 míst, kde  15 klientů našlo ubytování.  



Paní starostka k této problematice uvádí, že dle sdělení pracovnice sociálního odboru, 

v příštím roce budou pravidla pro přidělování příspěvku na ubytování zpřísněna, tak aby 

nedocházelo k nepřiměřenému obohacování.  

Předseda k tomuto příspěvku uvedl, že se taktéž chystá tatáž změna v zákoně,  

kdy příplatky na bydlení se budou vyplácet klientům přímo na ruku. V tomto jednání vidí 

závažný problém v chystané legislativě upravující vyplácení příspěvků.    

Předseda dále uvedl, aby komise vznesla nějaký návrh, který by tuto problematiku 

potlačil, či zmírnil.  

Paní Mgr. Uvádí, že v současné době neexistuje nástroj, který by tuto problematiku 

potlačil. Protože legislativa je nastavená tak, že nelze tímto problémem bojovat.  

 

Problematika drog na Jesenicku není nikterak alarmující, konstatuje předseda 

Táborský.  

Paní Magr. Andělová tvrzení předsedy potvrzuje z hlediska policie. Taktéž uvádí,  

že  protiprávní jednání mladistvých či nezletilých taktéž není alarmující.  

 

V další fázi uvedla paní starostka poznatek, že v současné době dochází k vloupáním 

do rodinných domů.  

Paní Mgr. Andělová uvádí, že toto se děje, ale je pravděpodobné, že toto provádí tatáž 

osoba (či osoby). Taktéž dochází k vloupání do domů, kde se majitel delší dobu nezdržuje. 

Toto mají zřejmě pachatelé zmapované.  

K této problematice se spustila debata, kdy se členové komise dohodli na tom,  

že policie zajistí prostřednictvím medii (JT) informaci občanům, aby si své obydlí lépe 

zabezpečili a taktéž oznamovali pohyb podezřelých osob např. na sousedovým pozemku či 

okolí.  

Předseda znova zopakoval, že MV nehodlá podporovat primární prevenci, což vidí 

jako závažný problém. 

Na závěr k tomuto bodu proběhla mezi členy komise debata týkajícím se této 

problematiky, kdy se všichni společně konstatovali, že největším viníkem je samotný stát. 

Kdy svým rozhodnutím či legislativou podporuje zmíněné problematiky. 

 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 



4. Informace městské policie o stavu MKDS - obsluha, technický stav, plány 

(Mgr. P. Šuranský - 2x návrh na usnesení RM 1. ve vztahu k obsluze-

operátorovi MKDS, 2. ve vztahu k technickému stavu a modernizaci) 

 
 

K tomuto bodu se vyjádřil velitel městské policie Mgr. Šuranský, kdy členům komise 

přednesl a zároveň i v písemné podobě předal informace o stavu Městského kamerového 

dohlížecího systému (dále jen MKDS),např. běžné výdaje na provoz.  Zde uvádí náklady  

na obsluhu tohoto systému a neposlední řadě i technický stav. Připomněl, že operátor MKDS 

byl u městské policie již zaměstnán, který byl nedílnou součástí kvalitní obsluhy MKDS. 

Dále navrhuje podat Radě města (dále jen RM) tuto zprávu a dále usnesení, aby schválila 

zřízení opětovného pracovního místa operátora MKDS, neboť v obvyklých případech MKDS 

obsluhuje dozorující strážník, ale tento musí provádět tzv. servis hlídce (zapisovat události, 

zjišťovat informace pro hlídku atd.). Jednalo by se o pracovní místo na denní dobu po – pá.  

Pan. Mgr. Šuranský navrhuje, aby komise dala doporučení RM, aby se zabývala 

zřízením místa operátora MKDS a dále předložila zprávu o výdajích na provoz MKDS. 

  

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

RM doporučení, aby s zabývala možností opětovně zřídit místo operátora MKDS a zdali 

předložit RM zprávu o výdajích na provoz MKDS 

 

pro                              proti                                   zdržel se 

 5                                   0                                         0    

  

 Stanovisko komise:  

Komise doporučuje Radě města schválit zřízení pracovního místa operátora MKDS  

při Městské policii Jeseník dle důvodové zprávy 

Komise předkládá Radě města zprávu o výdajích na provoz MKDS. 

  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení  pracovního místa operátora MKDS při Městské policii Jeseník 

dle důvodové zprávy.  

Rada města bere na vědomí zprávu o výdajích na provoz MKDS dle důvodové zprávy .  

 



 

 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


