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Zápis č. 10 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 27. 2. 2020 

 

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

Sedlář – členové komise; Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 

Hosté: Bc. Kamil Archel, Mjr. Mgr. Miroslav Chmelař, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Bc. Martin 

Novotný, Bc. Soňa Rozborilová, Ing. Václav Urban 

Omluveni: Roman Kaderka, Mgr. Michaela Niesnerová  

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Představení ředitele Městské policie Jeseník 

3. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

4. Informace o činnosti neziskových organizací na území města Jeseníku 

5. Plán prevence kriminality 2020 - 2022 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

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

komise je usnášení schopná, v počtu 4 členů. Předseda komise navrhl zařadit do programu bod různé, 

a tento předřadit před bod závěr. Poté komise přistoupila ke schválení návrhu upraveného programu 

jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje upravený program 10. jednání komise pro bezpečné 

město ze dne 27. 2. 2020. 

PRO: 4  PROTI: 0   ZDRŢEL SE: 0 

Upravený 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 Kamila Archela, Miroslava 

Chmelaře, Jiřího Kovalčíka, Martina Novotného a Soni Rozborilové na 10. zasedání komise pro 

bezpečné město dne 27. 2. 2020. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŢEL SE: 0 

Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. PŘEDSTAVENÍ ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE JESENÍK 

Mgr. Bc. Martin Novotný, ředitel Městské policie Jeseník: 

Mým hlavním cílem je především zajištění pocitu bezpečí všech obyvatel města Jeseníku. 

K tomuto je potřeba aktivní přístup stráţníků městské policie tak, aby byli stráţníci více vidět 

v ulicích, více aktivně komunikovali s obyvateli města, rovněţ byli více v kontaktu i 

s problémovými osobami. 

Je třeba se zaměřit na nastavení komunikace, rozdělení úkolů, nastavení spolupráce a 

společných postupů také s Policií ČR. Vše je o aktivním přístupu a o budoucím jednání. 

Mgr. Bc. Martin Novotný byl pověřen vedením Městské policie Jeseník zastupitelstvem města 

dne 20. 2. 2020. Vystudoval trestní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

a obor Bezpečnostní právní studia na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Pracoval 19 

let u Policie ČR, z toho více než 8 let v řídící funkci. 

 

 

3. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU 

Bc. Radek Sedlář, člen komise, stráţník Městské policie Jeseník: 

Současná bezpečnostní situace města Jeseníku není aktuálně narušena určitými soustavnými 

kriminogenními jevy. Nejsou evidovány skutečnosti, které by závaţným způsobem 

narušovaly bezpečí občanů. Co se týče osob bez domova, které v minulosti svým chováním 

narušovaly veřejný pořádek, v současné době nejsou příliš vidět. Někteří jsou např. ve výkonu 

trestu, nebo v protialkoholní léčebně a další moţná odradilo posedávání na veřejných místech 

v chladném počasí. Vzhledem s blíţícím se jarním počasím, očekáváme opět uskupování osob 

bez domova a následně jejich moţné negativní chování vůči veřejnosti a porušování 

veřejného pořádku.  Nutno podotknout, ţe stráţníci mají v tomto ohledu dosti svázané ruce, 

neboť tyto osoby bez domova si jsou vědomy skutečnosti, ţe jsou právně postihnutelní za 

jejich protiprávní jednání, ale vymahatelnost či donucení v tomto případě je prakticky nulová. 

Stráţníci městské policie se budou snaţit jako v loňském roce tento negativní jev potlačit 

svým častým osobním dohledem na místech výskytu osob bez domova.  

 

 

4. INFORMACE O ČINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA 

JESENÍKU 

Bc. Soňa Rozborilová, zástupce ředitele organizace Darmoděj z.ú., podala průběţné 

informace:  

Byl zaznamenán větší výskyt osob bez domova v Mikulovicích a poblíţ Ţulové, kdy tyto 

osoby tam prozatím setrvávají.  

 

Bc. Kamil Archel, ředitel organizace Boétheia – společenství křesťanské pomoci, z.s., 

podal informace k projektu Housing First: 

Projekt Housing First (Bydlení především) je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní 

sociální podporu, aby byly schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, 

kterým projekt pomáhá, patří lidé bez domova s váţným duševním onemocněním či váţnými 

diagnózami, drogově či alkoholově závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve 
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špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami a postiţeními. Housing First se ukázalo 

být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé či opakované bezdomovectví a které 

postrádají i sociální podporu, tzn. pomoc přátel či rodiny, a nejsou součástí ţádné komunity. 

Housing First poskytuje lidem bez domova vysokou míru moţnosti volby a kontroly. 

Výzkumy v USA, Kanadě a Evropě ukazují, ţe pokud program naplňuje principy Housing 

First, úspěšnost je vysoká a ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti. 

Projekt bude v Jeseníku realizován od 1.7.2020 do 30.6.2022, odhaduje se, ţe přes 100 osob 

by mohlo splňovat podmínky pro zařazení ţádosti o bydlení. V rámci projektu by k dispozici 

mělo být 5 bytů. 

 
 

 

5. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2020 – 2022 

Bc. Radek Sedlář, člen komise, stráţník Městské policie Jeseník: 

Prevencí kriminality ve městě Jeseníku se bude za Městskou policii Jeseník primárně věnovat 

stráţnice Iveta Kolaříková. Podpůrně ji bude pomáhat zástupce ředitele Městské policie 

Jeseník Bc. Radek Sedlář. 

Primární prevence se zaměřuje na celou populaci, dospělé i děti. Zahrnuje především 

výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na 

nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování vhodných 

hodnotových měřítek zejména dětí a mládeţe (vyuţívání volného času, moţnosti kulturního, 

sportovního vyţití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou 

odpovědností, apod.). Základním prvkem primární prevence  

je rodina, škola a širší sociální prostředí. 

Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, vymezené 

např. podle věku, druhu ohroţení či teritoria. Zabývá se rizikovými jedinci  

a skupinami osob, u nichţ je zvýšená pravděpodobnost, ţe se stanou pachateli nebo oběťmi 

trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a 

alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtrţnictví, vandalismus, interetnické 

konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních situací.  

V současné době MP Jeseník kooperuje např. s kolegy z MP Hlučín, kteří nám ochotně 

pomáhají s oblastí prevence kriminality. Tím je na mysli získávání důleţitých poznatků  

a zkušeností, co se týče přednáškové činnosti v MŠ a ZŠ. V polovině měsíce března se oba 

stráţníci věnující se mimo jiné i prevenci kriminality, zúčastní odborného semináře u Městské 

policie Ostrava. Jako kaţdoročně se MP bude spolupodílet na organizování dopravní výchovy 

dětí základních škol na dopravním hřišti na ul. B. Němcové. Konkrétní přednášková činnost 

preventivního charakteru bude rozloţena na základě konkrétního zájmu ZŠ a MŠ.  Preventivní 

činností se zabývají i dva asistenci prevence kriminality, kteří od 1. března 2020 vykonávají 

svou činnost na území města Jeseníku. Taktéţ se budou v tomto roce zúčastňovat akcí a 

soutěţí preventivního charakteru. 

Městská policie Jeseník se taktéţ bude podílet na organizaci soutěţe „Právo pro kaţdý den“. 

Kdy první přednášky na školách proběhnou během měsíce března. Samotná soutěţ by měla 

vyvrcholit někdy na přelomu května a června 2020.  Smyslem této soutěţe je vzbudit zájem 



 

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Komise pro bezpečné město 
___________________________________________________________________________ 
 

4 

 

nejenom ţáků, ale i pedagogů a širší veřejnosti o právní problematiku. Tímto tak rozvinout a 

posílit právní vědomí mladé generace zajímavým  

a efektivním způsobem. Zároveň výstupem této soutěţe bude i poznání současné úrovně 

právního vědomí ţáků. Rovněţ se bude MP spolupodílet na další kaţdoroční soutěţi, a to na 

akci „Táhneme za jeden provaz“.  

Cílem preventivních činností je: 

- Zvyšování pocitu bezpečnosti občanů 

- Přednášková činnost v MŠ a ZŠ (dopravní výchova, právní vědomí, drogy) 

- Zaměření na pouliční kriminalitu ve městě a tipování a odhalování rizikových lokalit 

- Podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládeţ se 

zaměřením na rizikové skupiny 

- Zvyšování právního povědomí mládeţe na všech stupních škol (přednášková činnost) 

- Spolupráce při realizování soutěţí pro děti a mládeţ (Právo pro kaţdý den, Táhneme 

za jeden provaz) 

- Realizace, náměty či podněty projektů na podporu prevence kriminality 

- Spolupráce s SVČ Duha – příměstské tábory a pobytové akce 

- Senioři  -  ohroţená skupina – besedy, komunikace přímo na ulici 

- Tipování míst pro zvýšení dohledu MP 

- Spolupráce s asistenty prevence kriminality 

-  Zvyšování informovanosti občanů města o moţnostech ochrany osob a majetku před 

trestnou činností 

- Spolupráce Policie ČR a Městské policie 

 

Cílové skupiny: 

1. Děti a mládeţ  

2. Rodiny  

3. Oběti trestných činů  

4. Senioři  

5. Lidé ohroţeni sociálním vyloučením 

 

 

6. RŮZNÉ 

Správce parku Smetanovy sady v Jeseníku má na starost především dozor a drobný úklid, v 

pracovní době od 7 do 15 hodin. Vzhledem k nadcházející letní sezóně je na úvaze, zda by 

pracovní doba správce parku neměla být upravena. 

Zřízení záchytné stanice ve městě Jeseníku, příp. v blízkém okolí. Vedení města bude v týdnu 

od 2.3. v této věci jednat. 

Kontejnery na oděvy – řeší vedení města společně s Technickými sluţbami Jeseník. 
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Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Jeseník: 

Sada pro seniory 

Aktuálně je připravován záměr, který by měl pomocí čidel, senzorů a komunikačních nástrojů 

propojit seniora na systém monitoringu bezpečí a signalizování jeho ohroţení. Systém by byl 

napojen na Městskou policii a v ideální variantě by se jednalo o zařízení ve vlastnictví města, 

které by nebylo navázáno na ţádný paušál a mohlo by se postupně předávat dle potřeb. Pro 

pilotní fázi se počítá s deseti seniory, kdy část by měla být přímo v terénu bez zavedených 

sociálních sluţeb, část s pečovatelskou sluţbou a část v Centru sociálních sluţeb Jeseník ve 

sluţbě, která nemá nepřetrţitý provoz. 

 

 

7. ZÁVĚR 

Příští zasedání komise se bude konat dne 26. 3. 2020. 

 

 
 

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 

 

 

 

 

 

Prezenční listina ze dne 27. února 2020 
 
 

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     omluven  
 
Ing. Veronika Klementová     přítomna 
 
 
HOSTÉ – dle prezenční listiny: 

Bc. Kamil Archel, Mjr. Mgr. Miroslav Chmelař, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Bc. Martin 

Novotný, Bc. Soňa Rozborilová, Ing. Václav Urban 


