
                                                            Z á p i s č. 2  

 

ze zasedání komise pro prevenci kriminality  

konaného dne 3. 3. 2015 

v zasedací místnosti na Radnici 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, Mgr. Bc. L. ANDĚLOVÁ, RNDr. Oldřich VYSLOUŽIL, 

Martin MATĚJÍČEK, DiS. 

Hosté: Mgr. Radka POPELKOVÁ (za Probační a mediační službu ČR)  

            Bc. Lenka ONDRÁŠKOVÁ, Úřad práce ČR – vedoucí oddělení dávek hmotné nouze 

Omluveni:  Mgr. Michaela NIESNEROVÁ,  

  

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Nepřizpůsobiví a dávky hmotné nouze (host. Bc. Odrášková) 

3. Zpráva PMS ČR Jeseník (host Mgr. Popelková) 

4. Bezpečnostní analýza – rozpracování  

5. Různé, podněty 

 

1. Předseda -  zahájil jednání komise představením hostů Bc. Lenky Odráškové a Mgr. 

Popelkové a požádal o přednesení příspěvku dle programu. 

 

2. Bc. Lenka Odrášková – ve svém příspěvku seznámila členy komise se změnou zákona o 

dávkách hmotné nouze a jeho aplikaci, jako jednou z forem, vedoucí k omezení možnosti 

zneužívání dávek hmotné nouze nepřizpůsobivými. Základem je kontrola těchto osob, které 

byť v hmotné nouzi, dávky používají ke koupi alkoholu nebo hraní na automatech. Při zjištění 

takového jednání mohou být dávky hmotné nouze vydávány až z 60 % ve stravenkách. Právě 

se změnou zákona v loňském roce bylo provedeno několik kontrol ve spolupráci s Městskou 

policií Jeseník s pozitivním výsledkem. I v letošním roce budou po dohodě s velením Policie 

ČR Jeseník a Městskou policií Jeseník prováděny kontroly s následnými sankcemi, které 

mohou výrazným způsobem ovlivnit zneužívání dávek hmotné nouze, ale i další nežádoucí 

jevy jako je opilství a hazard. 

 

3. Mgr. Popelková – přednesla zprávu o činnosti PMS ČR, která bude součástí institucionální 

analýzy. 

 

4. Předseda – seznámil členy komise s rozpracovaností Bezpečnostní analýzy, kdy byly 

členům komise představeny statistiky trestných činů a přestupků zpracované PČR Jeseník i 

statistika přestupků zpracovaná Městskou policií Jeseník. Důležitým se z hlediska prevence 

jeví zmapování působení dalších subjektů zabývajících se touto činností a jejich spolupráce 

s komisí, jako nástroje k potlačení kriminality a sociálně patologických jevů. 

 

5. V bodě různém předseda požádal Mgr. Bc. Andělovou o vyjádření k událostem střelby 

v Uherském Brodě a připravenost Policie ČR v Jeseníku. Vzhledem k odloučenosti našeho 

regionu, a tím i téměř nemožnému rychlému nasazení URNY, se v Jeseníku připravuje 



šestičlenný tým, který je připraven zasáhnout v případě podobné události do příjezdu 

speciálního týmu. Dále bylo komisí prodiskutováno pozvání pracovníků organizací a 

neziskovek zabývajících se prevencí a resocializací i vedoucí azylových domů aby komisi 

seznámili s jejich činností, popřípadě nastavili standarty vzájemné spolupráce.          
 

 

 

 

Zapsal a schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 

 


