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Zápis č. 8 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 21. 11. 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; Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 

Hosté: Mgr. Bc. Miroslav Chmelař, Petr Němec, Bc. Soňa Rozborilová 

Omluveni:   

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

3. Podnět manželů K. 

4. Azylový dům pro muže a ženy Boétheia – prohlídka altánku pro osoby bez domova 

5. Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Boétheia – prohlídka zařízení 

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 5 členů. Poté komise přistoupila ke schválení 

programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 8. jednání komise pro bezpečné město ze 

dne 21. 11. 2019. 

PRO: 5  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 Mgr. Bc. Miroslava Chmelaře, Petra 

Němce a Bc. Soni Rozborilové na 8. zasedání komise pro bezpečné město dne 21. 11. 2019. 

PRO: 5  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, pověřený ředitel Městské policie: 

Osoby bez domova. V současné době město trápí osoby bez domova, které svým chováním narušují 

veřejný pořádek ve městě. Nejčastější protiprávní jednání těchto osob, je žebrání a požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde je to zakázáno na základě ustanovení obecně 

závazné vyhlášky města. Toto jednání těchto osob se děje v každém ročním období a za každého 

počasí. Pokud je teplé a hezké počasí, posedávají v parčících, zejména nejvíce na nám. Svobody u 

voliéry, dále pak za Penny marketem, parčíku u kina Pohoda a na náměstí Hrdinů. V současné době za 

chladného počasí se tyto osoby shlukují buď samostatně, nebo ve skupinkách, nejvíce ve veřejných 

budovách, jako je MFC Alkron, čekárny (AN,ČD), Jesenická nemocnice nebo v budově Ambulantních 

služeb. V tomto případě hlídka strážníků kontroluje tyto budovy a také městská policie spoléhá na 

oznámení občanů, na výskyt těchto osob, které buď na těchto místech požívají alkoholické nápoje, 

nebo obtěžují občany jinak. Největší nápad veřejného pořádku ze strany osob bez domova byl 

městskou policii zaznamenán v letních měsících tedy červenec a srpen. Například během měsíce 

července hlídka městské policie provedla necelých 200 kontrol u shluku těchto osob. 

Bezpečnostní opatření Smetanovy sady – jelikož v poslední době došlo k poškození Anglického 

pramene a k dalšímu vandalismu, Městská policie zajistila park jinými bezpečnostními prostředky. 

Banner na stránkách MP – hlavní náplní práce městské policie je působit preventivně v oblasti 

veřejného pořádku. Jelikož strážníci nemohou svou preventivní činnost vykonávat současně na více 

místech města, je odkázána na pomoc občanů, ve formě jejich všímavostí, kdy zjištěné nedostatky či 

narušení veřejného pořádku, oznámí na městskou policii - bezplatnou linku 156. V tomto případě je 

potřeba dát občanům najevo, aby se neostýchali takové zjištění oznámit strážníkům. Jejich oznámení, 

pokud si to budou přát, bude bráno jako anonymní. Mnohdy se stává, že občané oznámí určité 

protiprávní jednání druhých, ale už nechtějí vystupovat jako svědci. I když by to městské policii 

k efektivnímu dořešení přestupkové věci dosti pomohlo, v tomto případě bude městská policie ctít 

právo anonymního oznámení. Proto MP na svých webových stránkách vytvoří informační „banner“, 

který dá občanům najevo, že se nemusí bát oznámit věc protiprávního charakteru.  

Městský zpravodaj – Naše město - Pro zvýšení efektivity tohoto záměru, bude tato informace pro 

občany, zveřejněna v městském zpravodaji Naše město. 

Čekárna autobusového nádraží – jelikož nastal podzimní čas, opět jako každoročně se osoby bez 

domova začínají srocovat ve veřejných budovách, ale také i čekárnách autobusového nádraží. Taktéž 

se zde dosti často zdržují nezletilí či mladiství Romové, kteří svým chováním obtěžují občany čekající 

na odjezd autobusů. Proto je činnost strážníků a asistentů prevence kriminality, směřována také na 

kontrolu těchto budov. 
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Park u hotelové školy V.P. – náměstí Hrdinů – v současné době se ve veřejném sektoru objevuje 

negativní jednání studentů hotelové školy, kteří narušují veřejný pořádek o volných hodinách či 

přestávkách na oběd. Ředitel MP jednal s ředitelem této školy, a společně se dohodli na častějších 

kontrolách MP a asistentů prevence kriminality v této lokalitě. Jednání studentů v rozporu s dobrými 

mravy je nejčastěji znečišťování veřejného prostranství odhazováním nedopalků, znečišťování laviček, 

popíjení alkoholických nápojů. 

Ředitel MP – dne 1. 12. 2019 nastoupí k Městské policii Jeseník nový ředitel, který vzešel 

z výběrového řízení. Jedná se o bývalého člena Policie ČR, který působil v hlavním městě Praze, kde 

zastával funkci zástupce vedoucího místního obvodního oddělení.  

Městská policie Jeseník dále disponuje dalším novým členem, který vzešel z řad asistentů prevence 

kriminality. Jedná se o první ženu v tomto kolektivu. Po absolvování závěrečné zkoušky před komisí 

Ministerstva vnitra, bude moci plně zastávat pozici strážnice. 

 

 

3. PODNĚT MANŽELŮ K. 

Komise projednala podnět manželů K., kteří se obrátili na městský úřad, kdy upozornili na hluk, 

ozvěnu, vibrace z reproduktorů, které dle jejich názoru nad rámec překračují únosnou míru při 

hudebních a společenských akcích pořádaných ve městě Jeseníku na venkovním prostranství a 

přesahující dobu nočního klidu.  

Komise se jednohlasně shodla na tom, že není možné na základě platné právní úpravy někomu 

nařizovat, kam mají být otočeny v době hudební produkce reproduktory. Akcí na venkovním 

prostranství není mnoho, občané města vědí s dostatečným časovým předstihem, kdy, kde a do kolika 

hodin se bude akce konat. V případě, že mají občané za to, že je porušován veřejný pořádek, mohou se 

obrátit telefonicky na městskou policii, tel. 156. 

Ve věci budou manželé písemně vyrozuměni předsedou komise. 

 

 

4. AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY BOÉTHEIA – PROHLÍDKA ALTÁNKU 

PRO OSOBY BEZ DOMOVA 

Přesunuto z provozních důvodů. Náhradní termínu bude stanoven po dohodě s Bc. Archelem. 

 

 

5. AZYLOVÝ DŮM PRO OSAMĚLÉ RODIČE S DĚTMI BOÉTHEIA – 

PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ 

Přesunuto z provozních důvodů. Náhradní termín bude stanoven po dohodě s Bc. Archelem. 

 

 

6. RŮZNÉ 

Komise projednala stížnost majitelky hotelu Koruna na rušení nočního klidu a znečišťování schodiště 

hotelu Koruna v nočních hodinách ze strany zákazníků občerstvení Kebab. Ve věci bude majitelka 

hotelu písemně vyrozuměna předsedou komise. 



 

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

Komise pro bezpečné město 
___________________________________________________________________________ 
 

4 

 

 

 
Kontejnery na oblečení (sídliště Pod Chlumem) – soukromá firma posílí frekvenci svozu odpadu 

z těchto kontejnerů. Pokud se takto nestane, město firmě vypoví smlouvu a službu budou provozovat 

Technické služby Jeseník. 

 

7. ZÁVĚR 

Příprava a zasedání komise v roce 2020 bude probíhat v souladu s čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu komisí 

Rady města Jeseník. Komise pro bezpečné město se bude scházet zpravidla jednou za 5-6 týdnů, dle 

potřeby i dříve, kdy kalendářním dnem pro jednání komise je stanoven čtvrtek, hodina 15:00. 

Tajemnice komise bude o termínu zasedání komise s časovým předstihem informovat vedoucí odborů, 

vedoucí oddělení, vedení města, ředitele městské policie, Policii ČR a příslušné neziskové organizace. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje tyto termíny jednání KBM v 1. pololetí roku 2020: 

9.1., 20.2., 26.3., 30.4., 11.6. 

PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 
Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 

 

 

 

 

Prezenční listina ze dne 21. listopadu 2019 
 
 
 

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

Mgr. Bc. Miroslav Chmelař, Petr Němec, Bc. Soňa Rozborilová 


