
Důvodová zpráva: 

                                                           Z á p i s č. 14
z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 15. 4. 2014

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, Mgr. M. NIESNEROVÁ.

Omluveni: Bc. Jana Janíková

Hosté:       Ing. M. Fomiczewová, 

1. Zahájení

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

jednání.  

2. Příprava realizace schválených projektů

Předseda komise M. Táborský přítomným členům komise sdělil, že z celkového počtu 

4 podaných projektů prostřednictvím Městské policie Jeseník, byly MV schváleny jen dva 

projekty. Jeden projekt podaný prostřednictvím velitele Městské policie Jeseník Mgr. Pavel 

Šuranský s názvem „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím DNA“ a druhý projekt

pod záštitou předsedy komise s názvem „Letní tábory s DUHOU“.

Vzhledem k tomu, že podrobné nastínění jednotlivých projektů bylo v programu 

13. zasedání komise, jednotliví iniciátoři projektů v krátkosti nastíní význam projektů. 

Mgr. Šuranský sdělil členům podrobnosti k projektu situační prevence. Jedná se o forenzní 

značení jízdních kol (majetku) prostřednictvím moderní označovací ve formě mikroteček, tzv. 

syntetické DNA. Jedná se o novou metodu značení, které je velmi těžce odstranitelné a 

pouhým okem neviditelné. Bude nakoupeno cca 100 sad. Každé takto označené kolo bude 

zároveň zaregistrováno v lokální a později i v mezinárodní databázi. Samotné značení kol je 



možné sloučit i s registrací v systému CEREK – Centrální registr kol. 

Dále bude veřejnost seznámena s možností značení kol prostřednictvím médií a distribucí 

informačních letáčků. Zřejmě se bude jednat o značení kol jesenických občanů n ebo 

výhradně obyvatel okresu Jeseník. První etapou informovaností bude prostřednictvím 

např. v jesenickém infu. V další fázi by mohli být informováni přímo prodejci kol, 

kdy by nabízeli tuto možnost přímo kupujícím. Bylo požádáno o částku 44.000,- Kč, 

kdy celková částka se spoluúčastí činí 52.000,- Kč a MV schválilo tento projekt v celém 

požadovaném finančním objemu. Značení by mělo započít od července až srpna 2014.

Ing. Švásta vznesl dotaz, kolik bude stát označení jednoho kola, Mgr. Šuranský uvádí, 

že cena by se měla pohybovat kolem cca 260,- Kč, ale pro klienta je to samozřejmě zdarma.

Okomentovat druhý schválený projekt „Letní tábory s DUHOU“se ujal jeho autor, 

předseda komise. Jedná se o pobyty organizované Střediskem volného času DUHA Jeseník. 

MV vnitra schválilo 2/3 z požadované částky - 69.000,- Kč, kdy celkový finanční objem 

projektu je 100.000,- Kč, což hodnotí jako docela dobré. Realizace tohoto projektu bude 

mimo jiné i v součinnosti s vedoucím OSPODu Mgr. Kovalčíkem, který vytvořil poptávku –

výběr, kde je předběžně vybráno 25-30 dětí ve věku 7 – 14 let. Projekt 

je koncipován na 20 dětí, ale v součinnosti s OSPODem se dá realizovat i pro 30 dětí. Protože 

cena na jedno dítě se pohybuje cca od 1100,- až 1600,- Kč podle druhu zaměření (táborové 

vaření, angličtina, jízda na koni, řemeslné práce, atd.). 

Dále požádal přítomnou členku p. Mgr. Andělovou o spolupráci Policie ČR, kdy by

specializovaní policisté vyplnili část programu tábora.  Jako např. kynologové, dopravní 

policisté, kriminalističtí technici atd. Mgr. Andělová přislíbila účast policistů s tím, že pokud 

by např. bylo v danou dobu třeba kynologa vyslat do akce, ihned bude muset odjet z místa.

3. Konzultace, eventuálně schválení vypracovaného Plánu prevence na roky                       
2014 - 2015 a Bezpečnostní situace za rok 2013

Plán prevence je odvislý od financí. Co se týče bezpečnostní situace, sám předseda

uvádí, že jak Policie ČR, tak i MP vede evidenci přestupků. Jde ale o to, zaměřit se na migraci 

občanů z léčeben závislých na alkoholických či jiných návykových látek. Vyzněla otázka, zda 

je možno vytřídit, kolik těchto klientů páchá protiprávní jednání na území města Jeseníku. 



Mgr. Andělová vznáší otázku, že co s tím, když se podaří vytřídit tyto osoby, 

tak co s nimi?

Předseda komise k tomuto podnětu Mgr. Andělové uvádí, že právě v tomto případě 

by měla komise navrhnout řešení. 

V další fázi se na jednání dostavil p. Murko, který byl na vlastní žádost pozvaný 

na předchozí jednání komise, na něž se ale nedostavil.  Předseda přerušil jednání komise a dal 

slovo přítomnému p. Murkovi. Tento se přítomným blíže představil. 

Panu Murkovi bylo sděleno, že komise vzala na vědomí jeho žádost pracovat 

zde v Jeseníku jako Asistent prevence kriminality, ale zároveň bylo jasně řečeno, že projekt

„Asistent prevence kriminality“ nebyl MV schválen. A právě zřízení tohoto místa je 

podmíněno schválením tohoto projektu MV. Hlavním důvodem bylo to, že město Jeseník 

nemá tzv. vyloučenou lokalitu. Na dotaz Mgr. Niesnerové byla upřesněna pozice p. Murka, 

který by byl jedním ze zájemců na pozici asistenta, protože v případě vytvoření této pozice

musí být obsazena na základě výběrového řízení. 

Poté p. Murko poděkoval za pozvání a zasedání komise opustil.   

Dále se komise vrátila k problematice kamerového systému městské policie. Mgr. 

Šuranský k tématu uvádí, že nedávno byli pracovníci kontrolního výboru na městské policii a 

kontrolovali použití a využitelnost kamerového systému.  Výsledkem je pozitivní postoj KV 

k fungování MKDS. Dále uvádí, že bude usilovat opět o zřízení pracovního místa „operátora 

kamerového systému“. Pro efektivní fungování MKDS taktéž v současné době jedná 

s poskytovateli optického připojení informačních a elektronických systémů za účelem zjistit, 

zda by bylo technicky možné zmodernizovat kamerový systém přechodem na přenos 

optickým kabelem. Neboť současný bezdrátový přenos není tak kvalitní, jak přenos optickým 

kabelem, navíc za posledních cca 5 let se zdejší údolí natolik zahltilo bezdrátovými přenosy a 

různými amatérskými wifi-systémy, že dochází často k výpadkům a přerušení přenosu 

MKDS.

Předseda komise se v další fázi jednání vrátil k informacím z loňského roku, 

kdy z evidence obyvatel vyplynulo, že do Jeseníku se přistěhovalo cca 180 osob, a z toho 

většina pochází z Javornicka. 

Mgr. Niesnerová navrhuje pozvat zástupce azylového domu, a zjistit jakým způsobem 

se dá eliminovat ubytování přistěhovaných občanů jiných regionů.



Paní starostka k tomuto uvádí, zdali není také problém v ubytování těchto osob 

v soukromém sektoru.

Členové komise se shodli na tom, že v první fázi bude lepší pozvat zástupce azylových 

domů a poté hledat možné řešení. 

Mgr. Andělová uvádí, že policie má zmapované místa, kde jsou ubytovaní sociálně

vyloučené osoby v regionu Zlatohorska a Javornicka. Co se týče regionu Jesenicka, nemá 

k tomuto tématu informace. Ale policisté zabývající se problematikou sociálně vyloučených 

osob a menšin, budou mít potřebné tyto informace.

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise




