Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Komise pro bezpečné město
___________________________________________________________________________

Zápis č. 5
z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 6. 6. 2019
Přítomni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D., JUDr. Patrik Nešpor, Mgr. Michaela Niesnerová, Mgr.
Miroslav Partyka, Bc. Radek Sedlář – členové komise; Roman Kaderka – garant komise;
Tomáš Vlazlo, I. Místostarosta města; Ing. Václav Urban – II. místostarosta města.
Hosté:
Omluveni: Mgr. Michaela Niesnerová, Ing. Veronika Klementová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku
Městská policie Jeseník – personální situace
Termíny jednání komise pro bezpečné město v roce 2019 (2. pololetí)
Různé

1. ZAHÁJENÍ
Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise, garanta a pozvané hosty.
Konstatoval, ţe komise je usnášení schopná, v počtu 4 členů. Z jednání komise se omluvila
Mgr. Niesnerová a Ing. Klementová. Poté komise přistoupila ke schválení programu jednání.
Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 5. jednání komise pro bezpečné
město ze dne 6. 6. 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.
Zasedání komise nebyl účasten žádný host.

2. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU
R. Sedlář, člen komise:
Je stále problém se sociálně nepřizpůsobivými osobami – bezdomovci, kteří se pohybují
hlavně v okolí prodejny potravin Penny market a v blízkosti autobusového nádraţí v Jeseníku.
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Tyto osoby, resp. jednání těchto osob je ze strany MP Jeseník monitorováno jednak
kamerovým systémem a dále pravidelnými kontrolami v rámci výkonu sluţby stráţníků MP.
Jinak je situace ve městě Jeseníku z hlediska bezpečnosti stabilizovaná, za poslední dobu se
neobjevil ţádný nový negativní jev, který by MP Jeseník musela řešit.
M. Partyka, předseda komise:
Dotaz na R. Sedláře ohledně fungování koordinační dohody mezi MP Jeseník a PČR ve
vztahu ke střídání jednotlivých uniformovaných hlídek na problematických místech, kde se
zdrţují sociálně vyloučené osoby a na funkčnost kamery kamerového sytému ve
Smetanových sadech v Jeseníku, která zabírá prostor u dětského hřiště.
R. Sedlář, člen komise:
Hlídky MP Jeseník jsou do vytipovaných lokalita posílány pravidelně, kaţdý den, a to v rámci
plánovaného výkonu sluţby. Někdy se stane, ţe se na místě nachází hlídka MP Jeseník i
hlídka PČR. MP Jeseník není známo, kdy a v jakých časových úsecích se má hlídka PČR
pohybovat např. na autobusovém nádraţí v Jeseníku nebo na dalších místech.
Co se týče kamery ve Smetanových sadech, tak tato je statická, nelze s ní pohybovat a
monitorovaný prostor je značně omezen vzrostou zelení. Na část dětského hřiště není vidět.
M. Partyka, předseda komise:
Vedení MP Jeseník by mělo vejít ve styk s npor. Bc. Ladislavem Kočím, zástupcem
vedoucího obvodního oddělení PČR Jeseník a zkoordinovat časy uniformovaným hlídkám
MP a PČR tak, aby se na místě střídali, aby nedocházelo k dublování činnosti a výkon
preventivní hlídkové sluţby byl efektivní a byl tzv. vidět. Je jasné, ţe hlídka PČR nebude na
místě vţdy, kdyţ to má naplánováno, neboť musí plnit úkoly i v rámci ostatních měst a obcí
Jesenicka, popř. jiné mimořádné úkoly, ale koordinace časů je na místě. Pokud MP Jeseník
informaci alespoň o plánovaném výkonu sluţby PČR v daných lokalitách nemá, nelze
efektivně naplánovat sluţby stráţníkům MP. Toto je potřeba vyřešit.
V. Urban, II. místostarosta města:
Je problém i v lokalitě vedle kina Pohoda Jeseník, po pravé straně při hlavním vstupu, kde se
nachází malý parčík se zelení a lavičkami. Na těchto lavičkách se rovněţ zdrţují osoby, které
budí veřejné pohoršení a bylo zaznamenáno jiţ několik stíţností na jejich chování.
R. Sedlář, člen komise:
Na uvedeném místě je problém s vrostlou zelení, přes kterou kamerový systém nedohlédne.
Na místě je kamera, která by byla schopna prostor monitorovat, ale pokud nedojde k vyřezání
zeleně, nelze ji pouţít.
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M. Partyka, předseda komise:
Pokud nelze vyuţít kamerový systém, neměl by být problém naplánovat v rámci kontroly
lokality „Penny market a autobusové nádraţí“ i zmiňované místo. Pokud se bude hlídka MP
Jeseník nebo hlídka PČR na autobusovém nádraţí, provedou na základě instruktáţe i kontrolu
vstupu do kina Pohoda a jeho okolí, včetně uvedené parčíku.
Dále je potřeba řádně a důrazně instruovat obsluhu kamerového sytému, ţe pokud na
monitoru vidí, ţe se nejen v uvedených lokalitách zdrţují závadové osoby, které se opakovaně
dopouštějí protiprávního jednání, je na toto potřeba reagovat a nenechat situaci eskalovat.
Není moţné, aby hlídka na místo zajela jen jednou, kdyţ se tyto osoby jednání dopouštějí
opakovaně a pak uţ věc neřešila s tím, ţe to stejně nemá cenu…. Prostě tam musí jezdit do té
doby, neţ situaci v uvozovkách „po dobrém nebo po zlém“ vyřeší. Případně si na pomoc
mohou přizvat hlídku PČR a věc řešit společně.
Je jasné, ţe v letních měsících budou osoby bez domova tzv. více vidět a je potřeba
zintenzivnit preventivní činnost tak, aby byly uniformované hlídky vidět. Problém je
samozřejmě personální stav a doba dovolených.
3. MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK – PERSONÁLNÍ SITUACE
Stávajícímu řediteli MP Jeseník, p. Miroslavu Táborskému, běţí na základě rozhodnutí vedení
města dvouměsíční výpovědní lhůta. Panu Táborskému byla nabídnuta funkce řadového
stráţníka, kterou dosud neakceptoval. Po případném ukončení pracovního poměru bude
vybrán nový ředitel.
Členové komise podpořili rozhodnutí vedení města odvolat Bc. Miroslava Táborského
z pozice ředitele MP Jeseník, z důvodu nezvládnutí manaţerské funkce. Komise zároveň
potvrdila kvality pana Táborského v oblasti prevence kriminality a doporučila zachování jeho
pracovního poměru v pozici řadového stráţníka MP Jeseník.
4. TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO V ROCE 2019
(2. POLOLETÍ)
Příprava a zasedání komise probíhá v souladu s čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady
města Jeseník. Komise pro bezpečné město se schází zpravidla jednou za 5-6 týdnů, dle
potřeby i dříve, kdy kalendářním dnem pro jednání komise je stanoven čtvrtek, hodina 15:00.
Tajemnice komise o termínu zasedání komise s časovým předstihem informuje vedoucí
odborů, vedoucí oddělení, vedení města, ředitele městské policie a Policii ČR.
Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje tyto termíny jednání KBM v 2. pololetí roku
2019:
-

12.09.2019

-

17.10.2019

-

21.11.2019

-

12.12.2019

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŢEL SE: 0
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5. RŮZNÉ

V. Urban, II. místostarosta města:
Dotaz na stav výstavby přístřešku pro osoby bez domova, který měl být zřízen sdruţením
Boéthea v lokalitě za azylovým domem na ulici Březinova v Jeseníku.
K lokalitě za podjezdem, resp. k prostoru, kde byla uskladněna vytěţená dřevní hmota, sdělil,
ţe firmě skončil nájem a po opakovaných upozorněních a výzvách kulatinu z místa odvezla a
jiţ nehrozí ţádné nebezpečí úrazu. Nyní se řeší dočištění pronajaté plochy a právní okolnosti
pronájmu.
T. Vlazlo, I. místostarosta města:
V případě, ţe dojde k ukončení pracovního poměru panu Táborskému, bude nutné hledat
vhodnou osobu pro funkci „manaţer prevence kriminality“. Bylo by vhodné, aby se tímto
problémem zabývala na svých dalších jednáních i komise pro bezpečné město.
Řeší se problém s vinárnou a diskotékou Na Špici (Zlaté Kapradí), a dále Shaker Bar, kde
dochází k rušení nočního klidu. Vedení města se snaţí komunikovat s majiteli provozoven
tak, aby došlo ke vzájemné dohodě.

Zapsal: Mgr. Miroslav Partyka
Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise
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Prezenční listina ze dne 6. června 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

omluvena

Za vedení města:
Tomáš Vlazlo, 1. místostarosta města, Ing. Václav Urban – 2. místostarosta města
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