
                                                     Důvodová zpráva:  

 

 

                                            Z á p i s č. 5  

 
z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 14. 02. 2012 na radnici 

v Jeseníku (zasedací místnosti)  

 

 
Doba jednání:  

Zahájení: 14.30 hodin  

Ukončení: 15.35 hodin  

 

Přítomni:  

Členové: Bc. Miroslav TÁBORSKÝ, Mgr. Popelková (v. z. za p. Mgr. M.Niesnerovou), Jana 

JANÍKOVÁ, Mgr. Pavel ŠURANSKÝ, Ing. T. Neubauerová (v.z. za p. Mgr. L. Andělovou),  

Hosté: starostka Ing. Marie Fomiczewová,  

 

1. Zahájení  

 

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

 

2. Návrh plánu činnosti komise na rok 2012  

 

a) Na prvním zasedání komise v roce 2012 předseda komise p. Táborský započal jednání  

s návrhem plánu činnosti komise na rok 2012. Na tomto prvním zasedání komise zhodnotil 

práci komise za uplynulý rok 2011, vyhodnocení projektů za rok 2011. V další fázi bude 

následovat příprava a schválení projektů a podání žádosti o grant z Programu ministerstva 

prevence kriminality MV ČR na rok 2012.  

 

b) V měsíci březen – duben se bude komise zabývat přípravou analýzy bezpečnosti ve městě 

Jeseníku. Analýza je důležitým ukazatelem vzniku a výskytu sociálně patologických jevů  

a bude se zabývat i kroky vedoucí k jejich odstranění. Právě výsledek analýzy bude jedním  

ze stěžejních materiálů pro činnost komise tak, jako tomu bylo v loňském roce (např. akce 

Smetanovy sady, ulice Sadová – autobusové nádraží), kdy právě v těchto lokalitách byl zjištěn 



největší výskyt kriminogenních faktorů zatěžující město, které obtěžují jeho občany  

i návštěvníky.  

Vzhledem k tomu, že se v loňském roce nepodařilo docílit odstranění dřevin, které 

brání ve výhledu a tím i k efektivnějšímu využití některých bodů městského kamerového 

systému (čekalo se na revitalizaci městské zeleně), bude tento problém znovu projednán  

s kompetentními orgány - Odbor majetku města a Technickými službami Jeseník.  

 

c) V měsíci květen - říjen se komise bude zabývat úkoly, které vyplynou z analýzy 

bezpečnosti. Zda se bude primárně jednat o park ve Smetanových sadech či okolí 

autobusového nádraží nebo jiné lokality, rozhodnou právě výstupy zjištěné analýzou.  

Dále se komise bude zaobírat přednáškovou činností pro mládež a seniory s preventivně 

bezpečnostní tématikou, přípravou propagačních akcí a soutěží.  

 

d) V rámci spolupráce se školami a SVČ Duha se členové komise budou podílet na realizaci 

příměstského tábora ( červenec- srpen), který doplní o preventivně-bezpečnostní tématiku,  

do které se účastníci mohou zapojit interaktivní formou (hry, soutěže apod.).  

 

e) V případě získání dotace pro rok 2012 komise gestorsky dohlédne na realizaci a následné 

vyhodnocení úspěšnosti projektů, a po vyhlášení grantového programu Odborem prevence 

ministerstvem vnitra ČR na rok 2013 připraví s občanskými sdruženími a ostatními 

neziskovými organizacemi návrhy nových projektů, kterými se město Jeseník do Programu 

prevence kriminality na rok 2013 přihlásí.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.  

 

     3. Zhodnocení činnosti komise za rok 2011  

V loňském roce 2011 se podařilo zrealizovat jeden projekt, a to na zhotovení 

informativních a propagačních tiskovin s bezpečnostní tématikou pro mládež, seniory  

i širokou veřejnost, které byly následně distribuovány prostřednictvím institucí jako Policie 

ČR, Probační a mediační služba, Městská policie Jeseník, a to při přednáškách a jiných 

akcích. Navrženými opatřeními se podařilo eliminovat negativní jevy – narušování veřejného 

pořádku ve Smetanových sadech a v okolí autobusového nádraží, které byly označovány 

veřejností jako velmi rizikové. Nepodařilo se vyřešit prořezání dřevin, které zasahují  

do výhledu některých bodů kamerového systému městské policie. V tomto případě bude 



komise dále pracovat na tom, aby realizace tohoto cíle byla dosažena v roce 2012. Jedná  

se především o výhled z kamerových bodů na náměstí Svobody a u kina Pohoda. Kladně byla 

hodnocena hlavně přednášková a propagační činnost, která hlavně u mládeže přispívá  

k zvýšení právního vědomí a tím i snižování výskytu negativních jevů právě u této věkové 

skupiny.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.  

 

      4. Projekty prevence kriminality v roce 2012  

 

V další fázi předseda sdělil několik slov o chystaných projektech.  

Prvním neinvestičním projektem, na který manažer prevence kriminality a předseda 

komise Bc. Miroslav Táborský podal žádost na dotaci z grantového programu MVČR  

je vybavení nízkoprahového zařízení „Duhový klub“ vznikající při SVČ DUHA. Pro tento 

projekt je zažádáno o částku 99.000,- Kč. Smyslem tohoto klubu je rozšíření volnočasových 

aktivit pro členy SVČ DUHA, ale i další účastníky z řad neorganizované mládeže.  

Druhým tentokrát investičním projektem je zřízení „Dispečerského pracoviště – 

operátor městského kamerového dohlížecího systému“. Kde se jedná o nové pracoviště 

obsluhy kamerového systému, které by splňovalo nároky z hlediska technologického  

i ergonomického pro moderní provoz tohoto zařízení. Zde se jedná o dotační titul v částce 

170.000,- Kč. K tomuto tématu se podrobněji vyjádřil velitel městské policie p. Mgr. 

Šuranský, který také objasnil složitosti při postupu v zadávání podmínek pro zisk dotace  

na investiční projekt.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.  

 

      5. Závěr  

Úkolem do dalšího zasedání komise (polovina měsíce března) je vytvořit bezpečnostní 

analýzu města Jeseníku. Na to byla požádána Ing. T. Neubauerová o poskytnutí potřebných 

statistických materiálů k sestavení zmíněné bezpečnostní analýzy, ze které pak vyplynou další 

úkoly pro komisi. Na závěr předseda přítomné členy komise upozornil, že mohou do dalšího 

zasedání komise podat náměty či připomínky, které činnost komise doplní.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.  

 

 



Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise  

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


