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Zápis č. 4 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 30. 4. 2019 

 

Přítomni: JUDr. Patrik Nešpor, Mgr. Michaela Niesnerová, Mgr. Miroslav Partyka – členové 

komise; Roman Kaderka – garant komise; Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 

Hosté: plk. Mgr. Ludmila Andělová, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Jarmila Budinová, 

Mgr. Vladislava Fačevicová, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Karolína Petřeková, Bc. Miroslav 

Táborský, Ing. Václav Urban 

Omluveni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Bc. Radek Sedlář 

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Letní tábory s DUHOU - projekt 

3. Problematika bezdomovectví z pohledu OSZ Jeseník 

4. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

5. Různé 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

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

Konstatoval, že komise je usnášení schopná, v počtu 3 členů. Z jednání komise se omluvili 

členové Dorničák a Sedlář. Poté komise přistoupila ke schválení programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 4. jednání komise pro bezpečné 

město ze dne 30. 4. 2019. 

PRO: 3  PROTI: 0   ZDRŽEL 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 pro bezpečné město vyslovuje souhlas s účastí Ludmily Andělové, Jarmily 

Budinové, Vladislavy Fačevicové, Jiřího Kovalčíka a Karolíny Petřekové na 4. zasedání 

komise pro bezpečné město dne 30.4.2019. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. LETNÍ TÁBORY S DUHOU - PROJEKT 

Tým pro mládež Jeseník se schází v rámci projektu Probační a mediační služby „Na správnou 

cestu! II“. Je tvořen zástupci Okresního státního zastupitelství, Okresního soudu, Městské 

policie, Policie ČR, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, aj. Cílem projektu je rozvoj 

multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží ohroženou sociálně 

patologickými jevy, rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality a jejich zaváděním do 

praxe. Tým se věnuje zejména preventivní a resocializační problematice a v této oblasti 

realizuje různé typy aktivit. V roce 2019 si Tým pro mládež zvolil jako jedno z prioritních 

témat obnovu letních táborů pro děti. 

Cílem táborů bylo přiblížit vzájemné vztahy a komunikaci mezi jednotlivými aktéry (OSPOD, 

PČR, Městské policie, PMS ČR) a rodiči s dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných 

rodin. Cílovou skupinou byly děti ve věku 7 až 15 let, klienti OSPOD a děti registrované 

v kroužcích SVČ DUHA. Letní tábory se realizovaly v období červenec – srpen, jednotlivé 

tábory byly rozčleněny do 9 pětidenních příměstských táborů, 2 týdenních pobytových táborů 

a 1 třídenního víkendového tábora. Letní příměstské (realizace v areálu SVČ DUHA), 

víkendové (realizace v areálu skautského táboru MUNA v Mikulovicích) a pobytové tábory 

byly koncipovány motivačně vzdělávací formou, s tematickým zaměřením a připraveným 

doprovodným programem. Na personálním zajištění tábora se podíleli kmenoví zaměstnanci 

SVČ DUHA a externí pracovníci dalších institucí z regionu (PČR, Hasičský záchranný sbor, 

Městská policie, aj.). Děti měly díky táborům možnost smysluplně využít volný čas v období 

letních prázdnin, zažít pocit vzájemné spolupráce, úspěch, rozvíjet své komunikační a sociální 

dovednosti, naučit se zvládat zátěžové situace a osvojit si dodržování pravidel. Projekt 

umožnil dětem, z často sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin vybraných OSPODem, 

vyplnit období mimo školní rok a tím snížit riziko bezprizorního využívání volného času. 

Vzhledem ke každoročně velkému zájmu dětí o tyto tábory, se Tým pro mládež rozhodl 

v tomto roce oslovit veškeré partnery a vytvořit prostředí pro realizaci Letních táborů v roce 

2020. V současné době nabízí některé neziskové organizace v regionu (např. Eurotopia.CZ, 

o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., Ester, z.s. aj.) táborové aktivity pro své klienty, s ohledem na 

limity kapacit však zpravidla není možné oslovit s nabídkou účasti na táboru také děti 

z agendy OSPOD, respektive pracovníci OSPOD nemají možnost vytipovat děti k účasti. Na 

táborech výše uvedených organizací, se rodiče musí poměrnou částkou finančně podílet. 

Oproti tomu tábory, které byly realizované z projektu SVČ Duha a Městské policie, byly 

zcela zdarma. Někteří z členů Týmu pro mládež (např. kurátoři OSPOD, asistenti prevence 

kriminality Městské policie) se chtějí přímo zapojit do plánování a průběhu Letních táborů, 

vytipovat vhodné děti na tábory, nastavit symbolickou finanční spoluúčast rodiny (k převzetí 

zodpovědnosti rodiny), využít preventivních přednášek a videí OSPOD aj. 

K opakování realizace projektu vede Tým pro mládež nejen zájem o letní tábory jako takové a 

snížení rizika nevhodného trávení volného času, ale také aktivity navazující. Domníváme se, 

že je potřeba dětem přiblížit klubovou činnost a využívání sportovních a výtvarných kroužků 

v průběhu celého roku, kdy děti z letních táborů mohou plynule na tyto aktivity navázat.  

Letní tábory pro děti byly od roku 2014 do roku 2017 realizovány ve spolupráci SVČ DUHA, 

Městské policie a OSPOD Jeseník. Projekt byl realizován prostřednictvím Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR, kdy Město Jeseník dofinancovalo projekt ve výši 12,22% 

z celkové částky ceny projektu. 
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Usnesení: Komise pro bezpečné město bere na vědomí informace o dosavadním zajištění 

letních táborů pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise vzala informaci na vědomí. 

 

Usnesení: Komise pro bezpečné město podporuje návrh SVČ DUHA k podání žádosti 

z výzvy MV ČR k realizaci výše uvedeného projektu v roce 2020. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise podpořila návrh na podání projektové žádosti. 

 

 

3. PROBLEMATIKA BEZDOMOVECTVÍ Z POHLEDU OSZ JESENÍK 

Dle odborného stanoviska okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství 

v Jeseníku, Mgr. Jarmily Budínové,  n e l z e   opakované a dlouhodobé porušování obecně 

závazné vyhlášky Města Jeseník č. 3/2015 „o zákazu konzumace alkoholických nápojů a 

žebrání na veřejných prostranství“ postihovat jako přečin Maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání podle ustanovení § 337 zákona číslo 40/2009 Sb. trestního zákoníku, neboť 

v jednotlivých ustanoveních jsou taxativně uvedeny skutkové podstaty tohoto trestného činu, 

které mimo odstavec 1, písmeno d) („porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního 

předpisu“) neumožňují postih za porušení OZV. Dle judikatury však takovýto zákaz pobytu, 

mimo výjimečné případy, nemůže být uložen osobě, která má v dotčené obci trvalý nebo 

hlášený pobyt.  

V trestně – právní rovině lze tyto osoby postihovat za případný přečin výtržnictví podle 

ustanovení § 358 trestního zákoníku, avšak dle výkladového stanoviska musí jít o aktivní 

jednání jedince nebo skupiny ve vztahu k páchání hrubé neslušnosti na místě veřejnosti 

přístupném. „Válejícího se opilce“, který budí pohoršení,  n e l z e  za přečin výtržnictví 

postihovat, neboť se nejedná o aktivní jednání, ale „přivozený stav“… V případě výtržnictví 

by muselo dojít k nějakým slovním útokům, výhružkám, fyzickému ataku mezi osobami, 

apod., které by byly např. zadokumentovány kamerovým systémem městské policie na místě 

veřejnosti přístupném a vzbudily by pohoršení přítomných osob z řad veřejnosti.   

Členové komise pro bezpečné město se shodli, že není primárním cílem tyto osoby za 

trestnou činnost omezovat na svobodě uloženým trestem odnětí svobody, ale v případě 

trestního řízení nechat vypracovat znalecký posudek z oboru zdravotnictví, na základě 

kterého bude např. prokázána závislost na alkoholu a doporučeno ústavní léčení.    

 

 

4. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU 

Komise projednala s přítomnými zástupci bezpečnostních složek problémy vyskytující se 

v souvislosti s provozování diskotéky „Zlaté Kapradí“ a baru „Shaker Bar“, které se nacházejí 

na Masarykově náměstí v Jeseníku a dále diskotéky Viola, která se nachází na sídlišti 9. 

května. 

V případě vinárny „Na Kapradí“ se jedná zejména o nadměrnou hlučnost diskotéky v době 

nočního klidu, která mimo jiné obtěžuje osoby bydlící na náměstí v Jeseníku. Hlučnost 

diskotéky je ovlivněna zejména počasím, kdy se otevírají okna za teplejších nocí a 
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reprodukovaná hudba je tak slyšitelná i mimo prostory diskotéky. Na policii ČR přišla 

stížnost jedné občanky, která bydlí v bytě pod diskotékou a má dvě malé děti. Policie bude 

situaci řešit v součinnosti s vedením města, kdy by se měla přijmout vhodná opatření k tomu, 

aby nedocházelo ze strany provozovatelů diskotéky k rušení nočního klidu. Např. instalací 

vhodné vzduchotechniky, apod..  

V případě Shaker baru se pak jedná o neoprávněné provozování tzv. „karaoke“, které rovněž 

svou hlučností pravděpodobně překračuje zákonné normy, přičemž majitel baru při zavedení 

provozovny osobám bydlícím v sousedních bytech přislíbil, že se bude jednat pouze o bar bez 

hlasité reprodukované hudby.  

V případě vinárny – diskotéky Viola jsou problémem zejména hosté, kteří po ukončení 

z diskotéky odcházejí a na přilehlém sídlišti opět porušují noční klid nebo se dopouštějí jiného 

protiprávního jednání. Dle zjištěných informací zde dochází i k častým vzájemným fyzickým 

útokům, které jsou pak řešeny v pravomoci Policie České republiky.   

KBM se shodla na tom, že by vedení města mělo iniciovat schůzku s provozovateli výše 

uvedených zařízení, na stížnosti je upozornit a snažit se věc v rámci dohody vyřešit. 

V případě opakovaného rušení nočního klidu z vinárny Zlaté Kapradí a Shaker Baru 

pak bude nutné přijmout opatření z hlediska měření hlučnosti, což je však právně složité 

a musel by být vypracován znalecký posudek. Nabízí se možnost věc řešit i 

s živnostenským úřadem, který by měl v provozovnách provádět namátkové kontroly. 

Provozovatele diskotéky Viola by bylo vhodné upozornit na to, že podnapilé a konfliktní 

osoby by měl z prostor diskotéky vykázat a dále jim alkoholické nápoje nepodávat.  

Zástupce PČR v dané věci přislíbil součinnost a provádění namátkových kontrol. 

Vedení města bylo dále upozorněno na bezpečnostní riziko v Zóně za Podjezdem, kde je 

uskladněna dřevní kulatina vytěžená z okolních lesů. Místo, kde jsou dřevěné kmeny volně 

naskládány na sebe, se nachází v bezprostřední blízkosti cyklostezky, kde je značný pohyb 

dětí a dospělých. Toto místo není nijak označeno, není monitorováno nebo jinak hlídáno a 

hlavně není nijak zabezpečeno proti vstupu náhodných osob. Riziko je dle komise zejména 

spatřováno v tom, že děti mohou na místo kdykoliv vstoupit, může dojít k sesuvu klád a 

k vážnému úrazu.  

Vedení města bylo doporučeno, aby byla věc urgentně s nájemcem plochy vyřešena, aby 

došlo buď k zabezpečení prostoru nebo odklizení dřevního materiálu.    

 

 

5. RŮZNÉ 

 

V pořadí 5. zasedání komise pro bezpečné město se bude konat dne 6. 6. 2019 v 15:00 hodin 

v zasedací místnosti městské radnice. Z jednání se předem omluvila tajemnice komise 

z důvodu čerpání dovolené. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 30. dubna 2019 
 
 
 

Podpisy přítomných: 
 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.     omluven 
 
JUDr. Patrik Nešpor     přítomen  
 
Mgr. Michaela Niesnerová     přítomna  
 
Mgr. Miroslav Partyka     přítomen 
 
Bc. Radek Sedlář      omluven 
 
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, plk. 

Mgr. Ludmila Andělová – vedoucí územního odboru, Policie ČR, Mgr. Karolína Petřeková – 

Probační a mediační služba, Mgr. Vladislava Fačevicová – ředitelka SVČ DUHA, Mgr. 

Jarmila Budinová – státní zástupkyně, Bc. Miroslav Táborský – ředitel Městské policie 

Jeseník 


