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

Zápis č. 6
z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 12. 9. 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: Bc. Kamil Archel, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Jiří Kovalčík, Petr Němec,
Alois Popelka, Bc. Soňa Rozborilová
Omluveni: Mgr. Michaela Niesnerová, Ing. Veronika Klementová

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti neziskových organizací ve vztahu k osobám bez domova (Darmoděj, Boétheia,
Člověk v tísni)
3. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku
4. Městská policie Jeseník – aktuální situace
5. Problematika restauračních a zábavních zařízení ve městě Jeseníku – aktuální stav (Zlaté Kapradí,
Shaker Bar, Viola)
6. Různé
7. Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise, garanta a pozvané hosty.
Konstatoval, že komise je usnášení schopná, v počtu 4 členů. Z jednání komise se omluvila
Michaela Niesnerová a Veronika Klementová. Poté komise přistoupila ke schválení programu
jednání.
Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 6. jednání komise pro bezpečné
město ze dne 12. 9. 2019.
PRO: 4 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 Jiřího Kovalčíka, Aloise
Popelky, Soni Rozborilové, Kamila Archela a Petra Němce na 6. zasedání komise pro
bezpečné město dne 12.9.2019.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise odsouhlasila účast hostů.
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE VZTAHU
K OSOBÁM BEZ DOMOVA (DARMODĚJ, BOÉTHEIA, ČLOVĚK V TÍSNI)
Bc. Rozborilová – Darmoděj:
Paní Rozborilová z Darmoděje sdělila, že práce s klienty bez domova se částečně daří, a to
zejména ve vztahu k poskytování tzv. potravinové pomoci. Tato pomoc byla v uplynulém
období opakovaně poskytnuta nejméně 19 osobám.
Nově je pracovníky Darmoděje navázána spolupráce s Jesenickou nemocnicí, kde po
konzultaci se sociální pracovnicí, která působí v rámci JN, si přebírají vytipované sociálně
problematické osoby, které byly z nemocnice propuštěny a těmto osobám poskytují různý tzv.
servis. Například je doprovázejí na nádraží, aby se mohly bez problémů dostat zpět do svého
bydliště a nezdržovaly se v přítomnosti sociálně vyloučených osob na území města Jeseník.
Dle vyjádření Bc. Rozborilové se nově objevil problém se sociálně vyloučenými osobami
v parku na náměstí Hrdinů, kde má společnost Darmoděj pronajaté prostory. Pracovníci
Darmoděje tak přímo vidí na problémové klienty, kteří v parku konzumují alkohol a chovají
se nevhodně. Při snaze korigovat jejich chování na veřejnosti jsou tyto osoby vůči
pracovníkům Darmoděje agresivní a nedá se s nim spolupracovat.
Předseda komise Partyka:
Doporučeno paní Rozborilové, aby se v těchto případech obraceli na strážníky Městské
policie Jeseník a vyžádali si součinnost při komunikaci s těmito problematickými osobami.
Dále předseda komise upozornil vedení města, resp. pověřeného ředitele MP Jeseník na
skutečnost, že problémové skupiny osob, které porušují vyhlášku města konzumací alkoholu
na veřejnosti, a které se nyní mimo jiné scházejí ve zmiňovaném parku na náměstí Hrdinů
v Jeseníku, představují potencionální bezpečnostní riziko, a to ve vztahu ke studentům
hotelové školy Vincenze Priessnitze, kteří během školního roku předmětný parčík často
během hlavních přestávek navštěvují a zdržují se tam. Agrese nepřizpůsobivých osob se tak
může projevit i vůči těmto mladistvým osobám.
Bc. Rozborilová – Darmoděj:
Spolupráce s Městskou policií Jeseník funguje dobře, v případě potřeby jsou jim strážníci
k dispozici a kooperují na problematických záležitostech.
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Problém na náměstí Hrdinů MP samozřejmě zaregistrovala a strážníci zde mají plánované
pravidelné kontroly, které provádějí. Při jakémkoliv jednání s problémovými osobami má
každý strážník služební kameru na uniformě, kterou by měl použít a celý zákrok
zadokumentovat. V minulosti se tyto záběry z kamer osvědčily zejména při vyhodnocování
stížností na zákrok strážníků, kdy bylo jasně prokázáno, že stěžovatel uvedl smyšlené
skutečnosti, které se nezakládaly na pravdě a právě záběry z těchto osobních kamer byly
dostatečným důkazním prostředkem. Bc. Sedlář dále uvedl, že náměstí Hrdinů je
problematické z hlediska kamerového zařízení MP, které není schopno monitorovat celý
prostor parku, ale jen jeho určité části. Na aktuální situaci samozřejmě budou reagovat.
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Bc. Archel – Boétheia:
V současné době probíhá dostavba venkovního zázemí pro osoby bez domova (altánku) nad
Azylovým domem na ulici Březinova. Řeší se ještě výbava altánku, včetně potravinového
zajištění, popř. možnosti si ohřát potraviny na poskytnutém vařiči. Možné zapůjčení knížek
nebo časopisů.
Bc. Popelka, MěÚ Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Navrhuje Bc. Archelovi, aby do nízkoprahového zařízení pořídil televizi a v určitou dobu
klientům poskytl možnost sledovat televizní program. Dle jeho názoru je to jedna z možností,
jak problémové klienty přilákat do nízkoprahového centra, aby netrávili čas pitím alkoholu a
žebráním na veřejných místech. Dle jeho zkušeností se tato metoda osvědčila i v jiných
lokalitách a bylo by dobré ji vyzkoušet i v Jeseníku.
Bc. Archel – Boétheia:
Přestože se jedná o nízkoprahové zařízení, tak určitý režim a mantinely jsou nastaveny.
Například zde nemůže být člověk, který je pod vlivem alkoholu nad určený rámec nebo je
agresivní. Pokud se jedná o problematické osoby, tak tyto nízkoprahové centrum ani
noclehárnu nemohou užívat právě z důvodu značné opilosti a agresivity.
Bc. Popelka, MěÚ Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Dotaz k panu Archelovi na situaci uvnitř azylového domu, kdy se dle jeho informací měly
z osobních skříněk ztrácet finanční prostředky klientům, což měl být i jeden z důvodů, proč
klienti nechtěli toto zařízení využívat.
Bc. Archel – Boétheia:
Situace se skříňkami již je vyřešena, byly oplechovány a zavařeny tak, aby se do nich nikdo
jiný nemohl dostat. Nyní s krádežemi žádný problém není. Co se pak děje na samotných
pokojích ubytovny je samozřejmě otázkou, neboť tyto prostory nelze ze zákona monitorovat
například kamerovým systémem.
V současné době má zařízení přibližně 55 klientů na noclehárně a do nízkoprahového centra
dochází asi 10 klientů.
Předseda komise Partyka:
Kdy bude možnost pro členy komise a vedení města navštívit venkovní zázemí vybudované
za Azylovým domem?
Bc. Archel – Boétheia:
Pokud by šlo všechno podle plánu, tak zázemí by mohlo být v provozu během měsíce října
letošního roku. Pak bude možnost toto zařízení navštívit, ale samozřejmě je možné přijít
kdykoliv.
Petr Němec – Člověk v tísni:
Uvedl, že pracují spíše s lidmi, kteří se „teprve“ dostávají do existenčních problémů. Práce
s klienty, kteří jsou již sociálně vyloučeni nebo jsou na okraji společnosti, není jejich hlavní
náplní. Lidem, kteří se dostávají do existenčních problémů jsou schopní nabízet odbornou
pomoc ve vztahu k řešení finančních problémů, jednání na úřadech apod.
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Předseda komise Partyka:
Situace s problémovou skupinou osob bez domova je potřeba nadále řešit v úzké spolupráci
neziskových organizací, MP Jeseník a vedením města. Nastavená pravidla se vyvíjejí podle
potřeb a je nutné tímto směrem dále pokračovat. Práce s těmito lidmi není jednoduchá,
problémy mají všechny města a všichni hledají jakékoliv řešení.
Usnesení: Komise pro bezpečné město bere na vědomí informace o činnosti neziskových
organizací ve vztahu k osobám bez domova.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise vzala informaci na vědomí.

3. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU
Předseda komise Partyka:
Situace ve městě je stabilizovaná, neobjevily se žádné nové jevy, na které by bylo nutné
aktuálně reagovat. Jak již bylo řečeno v předchozím bodě, strážníci MP Jeseník spolupracují
zejména s pracovníky Darmoděje při práci s problémovými sociálně vyloučenými osobami.
Jejich práce je občany města nyní vnímána kladněji a je zcela zřejmé, že jejich činnost se po
výměně ředitele zintenzivnila. Jsou více vidět a občané si toho všímají. Za jejich současnou
aktivitu jim patří poděkování.

4. MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK – AKTUÁLNÍ SITUACE
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Nově je do pracovního poměru přijímána pracovnice, která dosud působila jako asistentka
prevence kriminality. Její činnost se osvědčila a i osobami ze závadové prostředí byla
vnímána kladně. Po absolvování kurzu bude působit jako strážnice MP Jeseník se zaměřením
na preventivní činnost (preventistka), ale samozřejmě bude vykonávat i standardní činnost
strážníka MP.
Předseda komise Partyka:
Jakým způsobem probíhá spolupráce strážníků MP Jeseník s policisty Územního odboru
Jeseník?
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Koordinační dohoda mezi námi funguje, jsme v kontaktu. V případě potřeby si samozřejmě
navzájem vypomáháme.
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5. PROBLEMATIKA RESTAURAČNÍCH A ZÁBAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ
JESENÍKU – AKTUÁLNÍ STAV (ZLATÉ KAPRADÍ, SHAKER BAR, VIOLA)
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Osobně jsem jednal se všemi zmiňovanými subjekty. Například provozovatelé restaurace
Zlaté Kapradí na Masarykově náměstí v Jeseníku přislíbili, že větrat budou pouze
v přestávkách, kdy je reprodukovaná hudba pozastavena. Ostatní majitelé nebo provozovatelé
rovněž přislíbili, že situaci s hlasitou hudbou budou korigovat.
JUDr. Patrik Nešpor – člen komise:
Je těžké spojovat provozovatele dotčených restauračních zařízení s chováním jejich
návštěvníků mimo tyto objekty. Každý je pak odpovědným sám za sebe a pokud někdo ruší
noční klid nebo znečišťuje veřejné prostranství, nelze jakýmkoliv způsobem postihovat
majitele či provozovatele těchto zařízení. To se samozřejmě týká např. i tzv. Kebabu, kde
bylo opakovaně stěžovateli poukazováno na to, že je v okolí těchto provozoven nepořádek.
Předseda komise Partyka:
Kebab na Masarykově náměstí se nyní rekonstruuje a přebírá jej nový nájemce. Po zahájení
provozu bude nutné na tyto skutečnosti nového provozovatele zdvořile upozornit, nicméně
souhlasím s názorem Dr. Nešpora.
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Strážníci Městké policie Jeseník situaci kolem zmiňovaných provozoven pravidelně
monitorují a v případě potřeby řeší jednotlivé excesy. Nelze však předpokládat, že strážníci
budou celou noc v pátek na Masarykově náměstí v Jeseníku kontrolovat dodržovaní nočního
klidu. Mají na starosti celé město a je potřeba monitorovat i jiné lokality. Samozřejmě tím
není dotčena povinnost reagovat na oznámení občanů o narušování veřejného pořádku.
6. RŮZNÉ
Mgr. Zdeňka Blišťanová, starostka:
Starostka města informovala KBM, že vedení města provedlo na základě stížností občanů
kontrolu v azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi na ulici Husova v Jeseníku. Podnětem
byla stížnost několika občanů, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti uvedeného zařízení, a kteří
si stěžovali na nadměrný hluk ubytovaných a jejich návštěv během dne. Vedení města se na
místě sešlo se stěžovateli a zaměstnancem azylového domu, který je pověřen správou objektu.
Dle jeho vyjádření mu nebyly doručeny žádné stížnosti ze strany občanů a nemohl tedy na
jednotlivé situace reagovat. Stěžovatelům z okolní bytové zástavby byly předány kontakty na
správce objektu s tím, že v případě jakýchkoliv problémů jej mohou kdykoliv kontaktovat.
Předseda komise Partyka:
Komise se bude stížnostmi na chod uvedeného azylového domu dále zabývat. Byla navrhnuta
2 měsíční doba, během které se vyhodnotí četnost stížností. V měsíci listopadu bude
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provedeno vyhodnocení buď přímo v azylovém domě s pověřeným pracovníkem, nebo na
zasedání komise. Samozřejmě v případě aktuálních problémů se věc bude řešit operativně.
Bc. Radek Sedlář, člen komise, pověřený ředitel MP Jeseník:
Strážníci MP Jeseník na místo vyjíždějí a řešili zde několik drobných incidentů v přestupkové
rovině. Vše bylo vyřešeno na místě. Podle dosavadních informací se jedná o pouze jednu
problémovou rodinu.
Ing. Dorničák, Ph.D. – člen komise:
Bydlím v blízkosti uvedeného zařízení, a co se týče hluku, tak je situace přijatelná. Jsou
samozřejmě dny, kdy se zde nějaký hluk ozývá, ale ne dlouho ani nijak nepřiměřeně hlasitě.
Stav je dle mého názoru přijatelný a stížnosti je ze strany pouze několika málo občanů.
Většina obyvatel blízkých domů takto vzniklou situaci nevnímá nijak dramaticky.
Upozornil na kontejnery, do kterých se vhazuje použité oblečení. Dle jeho zjištění zejména
sociálně slabší obyvatelé do těchto kontejneru neoprávněně vnikají a vytahují z nich kusové
oblečení. Některé si odnášejí, některé zanechávají různě pohozené na místě a způsobují tak
nepořádek ve městě. Je potřeba tuto situaci řešit s majiteli kontejnerů, které neprovozuje
město.
Mgr. Zdeňka Blišťanová, starostka:
O problému se již na vedení města hovořilo, na tuto skutečnost byl výrobce, resp.
provozovatel uvedených kontejnerů důrazně upozorněn s tím, že v případě nedodržení
základních podmínek jim nebude dále umožněno na území města Jeseník tyto kontejnery
provozovat.
Petr Němec – člověk v tísni:
Navrhuje na další jednání komise pro bezpečné město pozvat zástupce katolické církve
Vlastimila Kotláře z farnosti v Jeseníku a pana Ondřeje Kameníka z Křesťanského
společenství Jeseník. Oba jmenovaní pracují s osobami bez domova a mohli by být pro řešení
situace bezdomovectví přínosem.
Předseda komise Partyka:
Komise nemá problém s pozváním těchto osob. Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy další
kontaktní údaje jmenovaných, žádám pana Němce, aby je jménem komise na zasedání osobně
pozval. Místo a čas bude upřesněn v pozvánce, která bude na sdružení Člověk v tísni včas
zaslána. Pokud se na zasedání komise dostaví, budou řádně představeni a v souladu
s jednacím řádem bude hlasováno o jejich přítomnosti na komisi.
7. ZÁVĚR
Předseda komise Partyka:
Vzhledem ke kolizi zasedání komise a zastupitelstva města dne 12.12.2019 je nutné změnit
termín zasedání komise. Navrhuji termín 11.12.2019. – schváleno všemi přítomnými.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Změna termínu komise byla schválena.
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Zapsal: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise
Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise

Prezenční listina ze dne 12. září 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

HOSTÉ – dle prezenční listiny:
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – starostka města, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník, Alois Popelka – referent odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník, Bc. Soňa Rozborilová – Darmoděj, Bc. Kamila Archel –
Boétheia, Petr Němec – Člověk v tísni
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