
Důvodová zpráva:  
 

                                                           Z á p i s  č. 6  

ze zasedání komise pro prevenci kriminality konaného dne 24. 04. 2012 

na Radnici Jeseníku, v zasedací místnosti  

 

 

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.00 hodin 

Ukončení: 15.50 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. Miroslav TÁBORSKÝ, Mgr. Michaela NIESNEROVÁ, Mgr. Pavel 

ŠURANSKÝ, Mgr. Ludmila ANDĚLOVÁ, Ing. Miroslav ŠVÁSTA, paní Jana JANÍKOVÁ 

 

Hosté: starostka Ing. Marie Fomiczewová, Mgr. Jiří Kovalčík 

  

  

1. Zahájení 
 

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

 

 

 

2. Zhodnocení plnění úkolů z minulého zasedání       
 

 

a) Jedním z úkolů předešlého zasedání bylo i zajištění či dojednání odstranění dřevin  

a porostů, které zasahují do výhledu kamerového systému Městské policie Jeseník. 

Tento úkol se zdá být poněkud problematický. V současné době je tato 

problematika stále v řešení s kompetentními orgány - Odbor majetku města a 

Technickými službami Jeseník. Předběžně je ale již přislíbeno odstranění těchto 

dřevin. 

b) Další úkol padal na bedra předsedy komise p. Táborskému, který měl vyhotovit 

bezpečnostní analýzu města Jeseník. Vzhledem k tomu, že předseda byl zdravotně 

indisponován, taktéž neměl k dispozici podklady z jiných institucí, které jsou 

důležité pro vytvoření této analýzy, tato analýza bude vyhotovena v co nejkratší 

době.  



 

K analýze, kterou sestavila policie Jeseník, se vyjádřila členka komise p. Mgr. 

Andělová. Uvedla, že již při samotném počátku loňského 2011, policie zaznamenala postupný 

nárůst trestné činnosti celého okresu Jeseník, při porovnávání s rokem 2010. V roce 2011 

trestná činnost stoupla oproti roku 2010 o 25%. Zejména se jednalo o majetkovou trestnou 

činnost. Pokud se jednalo o násilnou trestnou činnost, v tomto případě policie nezaznamenala 

určitý nárůst. 

Rok 2011 byl znamením nárůstu majetkové trestné činnosti. Charakter krádeží byl 

velice rozmanitý, od krádeží rohlíků až po závažnější majetkovou trestnou činnost s větší 

škodou. V prvním čtvrtletí letošního roku 2012, policie zaznamenala určitý nárůst jen 

domácího násilí. 

  Počátkem (I. čtvrtletí) let 2011/2010 policie nezaznamenala nárůst trestné činnosti, 

v tomto případě se dá hovořit o srovnatelných číslech. V opačném případě se jedná o nárůst 

ve zjištěných přestupcích, zde se nejvíce jedná o majetkovou činnost. Trestnou činnost 

s rasovým podtextem policie nezaznamenala (v roce 2011 žádný případ).  

Roku 2011 policie zaznamenala nárůst v páchání trestné činnosti spáchané občany ze 

sousedního Polska. Zde se nejvíce jedná o regiony Javornicka a Zlatohorska. Nejvíce 

putovaly za hranice našeho státu např. včelí úly, traktory nebo zahradní technika.  

   

Na dnešní zasedání byl předsedou komise p. Táborským pozván pracovník městského 

úřadu Jeseník odboru sociálních věcí a zdravotnictví p. Mgr. Kovalčík. Tento se v součinnosti 

se všemi zúčastněnými pokusil sestavit stručnou SWOT analýzu. Smyslem bylo určit silné a 

slabé stránky prevence kriminality, její příležitosti a hrozby. Tato analýza bude použita pro 

výstup či doporučení k analýze bezpečnosti. 

 

Dále předseda p. Táborský uvedl, že stálou problematikou města Jeseníku, je 

problematika opilství bezdomovců a nepřizpůsobivých osob. V tomto případě si dává za úkol 

sestavení dopisu adresovaného Olomouckému kraji s žádostí o vytvoření záchytné stanice pro 

osoby silně ovlivněné alkoholickým nápojem. Pro objektivní posouzení této možnosti bude 

požádán o stanovisko i ředitel místní Zdravotnické záchranné služby MUDr. Gedeon. 

K tomuto příspěvku se vyjádřil Mgr. Šuranský, a to k legislativě de lege ferenda. 

Uvedl, že vláda či skupina poslanců připravují změnu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 

kdy osobě mající trvalý pobyt na území obce, může správní odbor vyslovit – za předpokladu, 

že tato osoba neustále páchá protiprávní jednání, narušující veřejný pořádek (nepřizpůsobivé 



osoby požívající alkoholické nápoje na veřejném prostranství, občanské soužití apod.) zákaz 

pobytu na určitou dobu. I v tomto případě lze hovořit jen o částečné prevenci. 

V další fázi dostala slovo pracovnice probační a mediační služby p. Mgr. Niessnerová, 

která uvedla příklady, jakým způsobem se jejich složka podílí na prevenci kriminality. 

Klasickým příkladem jsou přednáškové akce na školách a další podobné akce. Dále seznámila 

přítomné, jak velký má význam předjednanost vykonatelnosti trestů.  

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

  

3. Seznámení s výsledky podaných projektů na rok 2012 
 

 

Na minulém zasedání předseda seznámil přítomné členy a hosty s podanými projekty. 

Druhý neinvestiční projekt se týkal dotace z grantového programu odboru prevence 

kriminality (OPK) MVČR na vybavení nízko-prahového zařízení „Duhový klub“ při činnosti 

SVČ DUHA. Zde byla OPK MVČR přidělena částka v hodnotě 89.000,- Kč. Smyslem tohoto 

klubu je rozšíření volnočasových aktivit pro členy SVČ DUHA, ale i další účastníky z řad 

neorganizované mládeže.  

 Prvním investičním projektem bylo zřízení „Zřízení pracoviště operátora MKDS 

(městského kamerového dohlížecího systému)“. V tomto případě byla odborem prevence 

kriminality MVČR přidělena dotační částka v hodnotě 162.000,- Kč. 

  

 

4. Závěr 
 

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

analýzu města Jeseníku. Dalším úkolem Mgr. Niesnerová byla požádána o zaslání informací, 

kolik občanů se vrátilo z VTOS  v letech 2010/2011, pro doplnění bezpečnostní analýzy. Pan 

Táborský si dal za úkol sestavení dopisu, který bude adresovaný Olomouckému kraji, 

s žádostí o vytvoření záchytné stanice pro opilé občany. Pro objektivní posouzení této 

myšlenky bude požádán o stanovisko i ředitel místní ZZS MUDr. Gedeon. 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


