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Zápis č. 3 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 19. 3. 2019 

 

Přítomni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D., JUDr. Patrik Nešpor, Mgr. Miroslav Partyka, Bc. Radek 

Sedlář – členové komise; Roman Kaderka – garant komise; Ing. Veronika Klementová – 

tajemník komise 

Hosté: plk. Mgr. Ludmila Andělová, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Jiří Kovalčík, Tomáš 

Košík, Bc. Soňa Rozborilová, Ing. Václav Urban, Tomáš Vlazlo 

Omluveni: Mgr. Michaela Niesnerová 

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

3. Koordinační dohoda mezi Policií ČR a městem Jeseník – revize dohody 

4. Petice za dodrţování nočního klidu před hotelem Koruna a jeho okolí 

5. Anketa – dotazník na činnost městské policie 

6. Různé 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise, garanta a pozvané hosty. 

Omluvil z jednání Mgr. Niesnerovou, která je v termínu jednání komise na sluţební cestě a 

dostatečně předem ohlásila svoji nepřítomnost. Konstatoval, ţe komise je usnášení schopná, 

v počtu 4 členů. Poté komise přistoupila ke schválení programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 3. jednání komise pro bezpečné 

město ze dne 19. 3. 2019. 

PRO: 4  PROTI: 0   ZDRŢEL SE: 0 

Program komise byl schválen. 

 

Dle čl. 5 odst. 4 Jednacího řádu komisí Rady města Jeseník, musí komise vyslovit souhlas s 

příp. účastí dalších osob na jednání s výjimkou členů zastupitelstva města. 

Usnesení: Komise vyslovuje souhlas s účastí Ludmily Andělové, Jiřího Kovalčíka, Soni 

Rozborilové a Tomáše Košíka na 3. zasedání komise pro bezpečné město dne 19. 3. 2019. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŢEL SE: 0 

Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ 

JESENÍKU 

Dne 12.03.2019 byla starostkou města Jeseník svolána mimořádná porada k bezpečnostní 

situaci v městě Jeseníku. Dle stíţností několika občanů mělo v posledních dnech v okolí 

prodejny Penny Market opakovaně docházet k verbálním atakům na procházející osoby a 

k dalšímu porušování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky. Schůzky se zúčastnila 

starostka města, vedoucí ÚO PČR Jeseník, ředitel Městské policie Jeseník, radní města 

Jeseník a předseda komise pro bezpečné město. Situace kolem prodejny Penny Market byla 

na schůzce všemi zástupci důsledně analyzována, kdy bylo konstatováno, ţe v bezprostřední 

blízkosti Penny Marketu, resp. autobusového nádraţí, se koncentrují sociálně vyloučené 

osoby, které zde poţívají alkohol a hlavně v odpoledních hodinách, jiţ pod vlivem alkoholu, 

se k ostatním občanům chovají nevhodně a svým jednáním vzbuzují pohoršení. Jedná se o 

skupinu přibliţně 8 aţ 10 dospělých osob, bez sociálního zázemí, kteří se na uvedeném místě 

pravidelně srocují, a to z důvodu, ţe na autobusovém nádraţí je značná migrace osob. Tito 

bezdomovci pak mají moţnost něco tzv. vyţebrat, popř. dostat z prodejny Penny Market 

zbylé neprodejné pečivo a jiné potraviny. Dále byla v rámci schůzky řešena situace 

s mladistvými osobami, které se rovněţ v uvedené zóně kolem autobusového nádraţí zdrţují. 

Tito nezletilci převáţně romského etnika jsou hluční, avšak nedopouštějí se protiprávního 

jednání. 

Na poradě byla dohodnuta spolupráce  Městské policie Jeseník a Policie České republiky, 

Územní odbor Jeseník, a to ve formě zvýšeného monitoringu jak fyzickými uniformovanými 

hlídkami, tak i instalovaným kamerovým systémem. Hlídky MP Jeseník a PČR se budou 

v exponovaném období v okolí autobusového nádraţí a Penny marketu střídat a v souladu se 

zákonnými normami budou provádět perlustraci osob, které se dopouštějí protiprávního 

jednání. Bylo dohodnuto, ţe v případě, ţe nebudou hlídky policie na místě, bude prováděn 

monitoring okolí prostřednictvím kamerového systému a na případné protiprávní jednání se 

bude adekvátně reagovat. Z provedených kontrol bude zpracována zpráva, zejména s ohledem 

na ustanovení mladistvých osob tak, aby s těmito mohlo být v rámci OSPOD, popř. s jinou 

institucí, dále pracováno.  

Vedení města Jeseník přijmulo vlastní opatření, kdy byl kontaktován vedoucí prodejny Penny 

Market, který přislíbil pomoc při řešení vzniklé situace. Dále bude zástupci města Jeseník 

provedena schůzka s bezpečnostní agenturou, která provádí střeţení prodejen Penny Market 

v rámci severní Moravy.  

V rámci zasedání komise pro bezpečné město pak byla projednána koordinační dohoda mezi 

PČR a městem Jeseník a byli přizvání zástupci neziskových organizací, kteří se 

problematikou bezdomovectví a závislostmi zabývají, viz níţe zápis z komise.   

 

 

3. KOORDINAČNÍ DOHODA MEZI POLICIÍ ČT A MĚSTEM JESENÍK - REVIZE 

Spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Jeseník probíhá bez problémů, reakce na 

vzniklou situaci jsou téměř okamţité. V obecné rovině je dohoda dobře nastavená, není tedy 

důvod ji měnit. 
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4. PETICE ZA DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU PŘED HOTELEM KORUNA A 

JEHO OKOLÍ 

Bylo hovořeno s provozovatelem Istanbul Kebab – pravý turecký originál, který sdělil, ţe 

v předmětné provozovně bude končit a hledá nové prostory k pronájmu. Ukončení činnosti 

v občerstvení na ulici Lipovská č.p. 69 plánuje nejpozději do konce září letošního roku, kdy 

mu končí nájemní smlouva. Personál stávajícího občerstvení byl poučen o nutnosti dodrţovat 

noční klid a veřejný pořádek, přičemţ jim bylo doporučeno, aby na tyto skutečnosti, zejména 

o víkendech a v nočních hodinách, upozorňovali zákazníky občerstvení. Dále bylo hovořeno 

s majitelem nemovitosti, který sdělil, ţe po ukončení nájmu stávajícího provozovatele 

občerstvení pronajme nebytové prostory jiným zájemcům, kteří zde budou provozovat 

občerstvení obdobného typu.  

O stávajících problémech s rušením nočního klidu a veřejného pořádku v místě mezi 

občerstvením Istanbul Kebab a hotelem Koruna byla opětovně informována Městská policie 

Jeseník.  

Podatelce stíţnosti by mělo být radou města odpovězeno s tím, ţe komise stíţnost projednala 

a shledala ji oprávněnou. Šetřením bylo zjištěno, ţe nejpozději v září roku 2019 dojde 

k výměně nájemce občerstvení, kterému bude problém s rušením nočního klidu předestřen, 

tak, aby na něj byl schopen od počátku reagovat. Dále byla o situaci informována Městská 

policie Jeseník, která bude dle moţností a aktuální bezpečnostní situace ve městě provádět 

v inkriminované době zvýšený monitoring na náměstí TGM a v jeho bezprostředním okolí. 

Majitelka hotelu Koruna i hosté hotelu se mohou kdykoliv obrátit na linku městské policie 

156 a poţadovat dodrţování obecně závazné vyhlášky. Nicméně stěţovatelka si musí být 

vědoma toho, ţe hotel Koruna se nachází v centu města Jeseník, v zóně mezi blízko sebe 

stojícími domy, kde i menší hluk je značně rezonován. Nelze tedy postihovat kaţdý 

individuální projev, který hraničí s přestupkovým jednáním.  

Doporučení radě města: se situací opětovně seznámit ředitele Městské policie Jeseník a 

přijmout cestou MP vhodná opatření – viz. výše.  

 

 

5. ANKETA – DOTAZNÍK NA ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 

V přípravě jsou webové stránky Městské policie Jeseník, na těchto stránkách dostanou občané 

města prostor k vyjádření se. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město neschvaluje vytvoření ankety s dotazy na činnost 

městské policie. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŢEL SE: 0 

Komise anketu neschválila. 

 

 

6. RŮZNÉ 

V rámci zasedání komise pro bezpečné město byli přizváni zástupci neziskových organizací, 

kteří se zabývají problematikou bezdomovectví a problematikou osob se závislostmi. 

Soňa Rozborilová: Darmoděj z.ú. – Terénní program 

- 7 terénních pracovníků, pokrytí celého regionu (pravidelný plán výjezdů) 

- denně monitoring terénu i případová práce s klienty v Jeseníku 
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Cílová skupina   

 etnické menšiny 

 osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 

 osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny  

 osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

 rodiny s dětmi 

 osoby s chronickým duševním onemocněním 

 osoby bez přístřeší 

 Nabízené sluţby 

 kontaktní terénní práce 

 výměnný program 

 informační servis 

 sociální poradenství 

 krizová intervence 

 asistenční sluţba – doprovod 

 zprostředkování navazující péče 

 pracovní a dluhové poradenství 

 odborné právní poradenství 

 poradenství-terapie 

 potravinový servis 

 základní zdravotní ošetření 

- Situaci kolem Penny Marketu terénní pracovníci sledují a s klienty jsou denně v kontaktu, 

pokud to jejich aktuální stav umoţňuje, pracujeme na principech dobrovolnosti, 

bezplatnosti, anonymity, individuálního přístupu, respektu ke člověku a jeho právům, 

podporujeme motivaci ke změně, nepřemlouváme, nenutíme řešení. 

- Spolupracujeme s dalšími subjekty - Azylový dům, Člověk v tísni, ostatní sluţby 

Darmoděj, odborní lékaři, PNMO Bílá Voda, OSPOD, Probační a mediační sluţba, ÚP, 

obce regionu a další.   

- Jsme si vědomi důvěry, kterou klienti mají k terénním pracovníkům a můţeme tedy 

nabídnout roli „mediátora“ v situacích, kdy zasahuje např. MP apod.   

Místa, kde se tito lidé nejvíce zdrţují – Penny, okolí kina, Kaufland, park staré autobusové 

nádraţí, Alkron, Smetanovy sady.    
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Chybí větší nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, či závislé na alkoholu – 

odborně personálně zajištěno, ideálně v blízkosti centra města – sprcha, pračka, PC ke 

kontaktu s okolím, moţnost si něco uvařit apod. Klienty není v případech, kdy mají tyto 

potřeby během dne, kam odkázat.  

Také zapojení lidí z ulice (některých) do komunitního ţivota města – roznášení letáků na 

akce, úklid po akcích apod. 

Jiří Kovalčík: 

Historicky bylo zvaţováno přesunout nízkoprahové denní centrum jako denní sluţby pro 

osoby bez domova blíţe centru města s ohledem na to, ţe část uţivatelů této sluţby s ohledem 

na vzdálenost budovy azylového domu od centra města těchto sluţeb nevyuţívá. Problémem 

se však ukázalo zajištění vhodných prostor a také jejich financování, které by muselo být nad 

rámec financování budovy azylového domu. Dále byl řešen jiný prostor formy přístřešku, 

proto osoby, které nechtějí nebo nemohou (např. kvůli vyloučení ze sluţby z důvodu 

závaţných porušení pravidel) vyuţívat sluţeb azylového domu. Tento přístřešek by mohl být 

na pozemku města v prostoru bývalých zahrádek, kde je i aktuálně skleník, který však není 

vhodný stavebně ani z hygienických důvodů současného stavu. Řeší se aktuálně jeho 

odstranění, coţ však má souvislost s ověřením vlastnictví pozemků. Po dořešení by mohl být 

tento prostor vyuţit také pro vybudování přístřešku s volně přístupným oblečením a s 

postupně doplňovanou podporou z potravinové pomoci, které však nemůţe zcela pokrýt 

potřebu stravy osob bez domova.  

 

Ve dnech 8.-13.4.2019 proběhne pod záštitou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

sčítání osob bez domova, které je realizováno na základě poptávky Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Po tom je poţadována kvantifikace počtu osob bez domova s ohledem na 

návrh řešení jejich situace a nástrojů pomoci. Sčítání bude probíhat na území celé ČR a počítá 

se také se zapojením obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve spolupráci s obcemi a 

neziskovými organizacemi. Pro jednotlivé lokality vznikne následně stručná souhrnná zpráva.  

 

Vít Dorničák: 

Vznesl dotaz k z. ú. Darmoděj, zda by nebylo moţné dotovat stravu lidem bez domova 

výměnou za to, ţe se nebudou vyskytovat na problematických místech (zejména Penny) a 

obtěţovat kolemjdoucí občany? 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 19. března 2019 
 
 
 

Podpisy přítomných: 
 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.     přítomen 
 
JUDr. Patrik Nešpor     přítomen  
 
Mgr. Michaela Niesnerová     omluvena  
 
Mgr. Miroslav Partyka     přítomen 
 
Bc. Radek Sedlář      přítomen 
 
Roman Kaderka     přítomen  
 
Ing. Veronika Klementová     přítomna 
 
 
HOSTÉ – dle prezenční listiny: 

 

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – starostka města, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník, Ing. Václav Urban – místostarosta města, 

Tomáš Vlazlo – místostarosta města, plk. Mgr. Ludmila Andělová – vedoucí územního 

odboru, Policie ČR, Bc. Soňa Rozborilová – vedoucí sociálních sluţeb Darmoděj, z.ú., Tomáš 

Košík – terénní pracovník, Darmoděj, z.ú. 

 


