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Zápis č. 11 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 11. 6. 2020 

 

Přítomni: Mgr. Michaela Kolomazníková, Mgr. Miroslav Partyka, Bc. Radek Sedlář – 

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

komise 

Hosté: plk. Mgr. Ludmila Andělová, Bc. Kamil Archel, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Bc. Martin 

Novotný, Helena Spěváčková, Ing. Václav Urban 

Omluveni: Ing. Vít Dorničák, Ph. D., JUDr. Patrik Nešpor 

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

3. Informace k opatření týkající se onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

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

komise je usnášení schopná, v počtu 3 členů. Z jednání komise se omluvil Vít Dorničák a Patrik 

Nešpor. Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 11. jednání komise pro bezpečné město ze 

dne 11. 6. 2020. 

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, Kamila Archela, 

Jiřího Kovalčíka, Martina Novotného a  Heleny Spěváčkové na 11. zasedání komise pro bezpečné 

město dne 11. 6. 2020. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

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

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

Současná bezpečnostní situace města Jeseníku není aktuálně narušena určitými soustavnými 

kriminogenními jevy. Nejsou evidovány skutečnosti, které by závažným způsobem 

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

narušovaly veřejný pořádek, v současné době vzhledem k teplejšímu počasí, tito se začínají 

stále více objevovat na veřejných místech.  

Nutno podotknout, že strážníci mají v tomto ohledu dosti svázané ruce, neboť tyto osoby bez 

domova si jsou vědomy skutečnosti, že jsou právně postihnutelní za jejich protiprávní jednání, 

ale vymahatelnost či donucení v tomto případě není. Strážníci městské policie se snaží, jako 

v loňském roce tento negativní jev potlačit svým častým osobním dohledem na místech 

výskytu osob bez domova. Pokud strážníci přistihnou osoby bez domova při konzumaci 

alkoholických nápojů, využijí svého oprávnění na základě zákona o obecní policii a 

alkoholické nápoje jim odejmou. Následně věc (alkoholický nápoj) předají správnímu odboru 

při MěÚ Jeseník spolu s oznámením ze spáchání přestupku konkrétní osobou. V současné 

době strážníci odebrali již několik alkoholických nápojů. Je to jediná možnost, jak eliminovat 

tento negativní jev našeho města. Taktéž do této úlohy jsou zapojeni i asistenti prevence 

kriminality.  

 

Plk. Mgr. Ludmila Andělová, vedoucí územního odboru Jeseník, Policie České republiky: 

Spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Jeseník je nastavena, obě složky se aktivně 

účastní porad, předávají si pozitivní i negativní poznatky z praxe, lze jmenovat řadu případů, 

kde městská policie kvalitně participovala. 

Policejní stanice Javorník – od 1.7.2020 budou na této stanici vykonávat službu policisté 

z jiných územních odborů v rámci Olomouckého kraje. 

 

 

3. INFORMACE K OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM SARS-COV-2 

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

Strážníci a asistenti prevence kriminality měli v nouzovém stavu na základě Covid- 19 plné 

ruce práce s upozorňováním osob na nutnost dodržování vládního nařízení. Vcelku se toto 

dařilo, kdy nejčastěji dělaly problémy opět osoby bez domova. V tomto směru strážníci při 

zjištění tohoto porušování nařízení, nejprve tyto osoby upozorňovali na povinnost dodržovat 

vládní nařízení, pokud tyto osoby na upozornění nereagovaly, protiprávní skutek 

zadokumentovali a předali příslušnému orgánu k projednání.  
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4. RŮZNÉ 

Ing. Václav Urban, 2. místostarosta: 

Paní starostce není lhostejné, že lidé bez domova obtěžují občany města na frekventovaných 

místech popíjením alkoholu a vykonáváním svých fyziologických potřeb na veřejnosti. Státní 

i městská policie má v tomto směru velice omezené pravomoci. Proto má záměr oslovit 

ombudsmana ve věci znovuzavedení institutu vykázání občana z města nebo nějaké podobné 

formy, která se již v minulosti osvědčila a byla pro města účinná. 

Paní starostka požádala MP + PČR, aby aktivně řešili situaci na autobusovém nádraží a na 

nám. Svobody, a to v návaznosti na předchozí sdělení, a to cestou maximální možné 

přítomností strážníků na uvedených místech. 

Paní starostka vyslovila požadavek na udržování aktivní a dobré spolupráce mezi MP a PČR 

při zásazích všeho druhu. 

  

Mgr. Michaela Kolomazníková, členka komise: 

Požádala vedení města o projednání  možnosti zajištění prostor pro poradkyni pro oběti 

násilných činů, Mgr. Janu Kotkovou. Mgr. Jana Kotková působí mj. u Probační a mediační 

služby v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, jako poradkyně pro oběti. K 30. 6. 2020 tento 

projekt končí, Mgr. Jana Kotková však bude na zkrácený úvazek jako poradkyně působit dál. 

Vzhledem k tomu, že ve stávajících prostorách pronájem končí, bylo domluveno s 

místostarostou Ing. Václavem Urbanem, že si s ním domluví Mgr. Kotková schůzku a 

proberou možnosti řešení situace. 

 

Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 

Město Jeseník bylo jako jeden z poskytovatelů dotací informováno o změně na pozici 

statutárního zástupce organizace Darmoděj, z.ú., a to nejprve o změně z Josefa Vondrky na 

Soňou Rozborilovou a následné změně zpět na Josefa Vondrku. Toto bylo sděleno v dopise 

zaslaném městu organizací Darmoděj, z.ú.. Mělo také dojít k podání trestního oznámení, které 

řeší příslušné orgány.  

 

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

podal informace k veřejné službě: 

Veřejnou službu (VS), kterou na základě dohody naší organizace s úřadem práce mohou 

klienti vykonat u nás a odpracovat měsíčně 20 až 30 hodin, čímž si udrží nebo mírně zvýší 

stávající dávky hmotné nouze. V současnosti vykonává veřejnou službu celkem 11 uživatelů 

služeb. 

Druhým institutem, v rámci něhož vykonávají uživatelé našich služeb pracovní činnosti, jsou 

obecně prospěšné práce (OPP) uložené soudem a kontrolované Probační a mediační službou, 

s níž má naše organizace dohodu o vykonání OPP. V současnosti smlouva s PMS pro 2 

klienty (čekáme na rozhodnutí soudu). 

U obtížně zaměstnatelných klientů využíváme též možnosti jejich pracovního uplatnění, a to 

žádostí o dotaci na VPP (veřejně prospěšné práce) podávané pře ÚP ČR, kdy se tato činnost 

již téměř rovná plnohodnotnému zaměstnání. Aktuálně 1 úvazek + 1 na dohodu. 
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Čtvrtou možností, kdy se klienti účastní pracovních aktivit, je dobrovolná pomoc při údržbě 

budovy, zvelebování okolí nebo práci na zahradě, či při údržbě drobných památek. 

Spolupráce spolku s místní organizací Brontosaurus. Tato forma je dobrovolná, dá se zařadit 

do rámce nazvaného obnova pracovních návyků, ale za sebe se vyhýbám takto rigidnímu 

označení. Beru to spíše jako možnost uplatnit principy a metody sociální práce zaměřené na 

zotavení (CARe apod.). Cca 15 uživatelů. 

 

Helena Spěváčková, pracovnice organizace Člověk v tísni: 

Představila komisi terénní projekt Dluhové poradenství, kdy na území města Jeseníku v rámci 

tohoto projektu bude působit 5 pracovníků. 

 

 

5. ZÁVĚR 

Příští zasedání komise se bude konat dne 24. 9. 2020. 

 

 
 

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 11. června 2020 
 
 

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

Plk. Mgr. Ludmila Andělová, Bc. Kamil Archel, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Bc. Martin 

Novotný, Helena Spěváčková, Ing. Václav Urban 


