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Zápis č. 9 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 9. 1. 2020 

 

Přítomni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Michaela Niesnerová, 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, Soňa Landauerová, Petr Němec, Mgr. 

Bc. Karolína Petřeková, Ing. Václav Urban 

Omluveni: JUDr. Patrik Nešpor  

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Zhodnocení bezpečnostní situace za rok 2019 

3. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

4. Zaměření a činnost neziskových organizací ve vztahu k sociálně vyloučeným osobám v roce 2020 

5. Projekt „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje zaloţená na mapování míst 

strachu“ 

6. Plán komise pro bezpečné město na rok 2020 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise, garanta 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 9. jednání komise pro bezpečné 

město ze dne 9. 1. 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 Ludmily Andělové, Kamila Archela, 

Soni Landauerové, Petra Němce, Karolíny Petřekové a Václava Urbana na 9. zasedání komise pro 

bezpečné město dne 9. 1. 2020. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŢEL SE: 0 

Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. ZHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE ZA ROK 2019 

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

Činnost Městské policie Jeseník za uplynulý rok byla zaměřena jako kaţdý rok prioritně na 

veřejný pořádek, coţ je i posláním městské police. V tomto směru byla činnost stráţníků 

zaměřena na sniţování negativních jevů na základě protiprávních jednání osob bez domova. 

Tento nešvár suţuje město po celý rok. Odlišnost je v ročním období, kdy v teplých dnech 

tyto osoby posedávají v parčících na veřejném prostranství a popíjejí alkoholické nápoje, 

popřípadě ţebrají. Stráţníci se snaţí tyto osoby určitým způsobem vytlačit z daného místa, ale 

pouze za předpokladu, ţe mají relevantní důkazy o jejich protiprávním jednání.  Osoby bez 

domova neodradí ani chladnější období, jejich posedávání směřuje do veřejných budov, kde 

rovněţ popíjejí alkohol, ţebrají nebo svým zjevem či zápachem, obtěţují občany. Hlavním 

aspektem tohoto nešváru je skutečnost, která mimo jiné stráţníkům svazuje ruce, ţe tyto 

osoby velice racionálně vnímají skutečnost, ţe jsou právně postihnutelní za jejich protiprávní 

činnost. Na druhou stranu jsou si i vědomi, ţe vymahatelnost je nulová. Lidově řečeno, „není 

na ně metr“. Tudíţ, stráţníci se snaţí po celý rok, určitým způsobem bojovat proti tomuto 

negativnímu jevu ve městě.  

Další nedílnou součástí činnosti stráţníků je i řešení dopravy. Stráţníci při své činnosti se také 

zaměřují např. na odchyt psů, a mj. několikrát pomohli občanům, kteří si zabouchli dveře od 

bytu. Taktéţ se můţeme pochlubit i zjištěnými trestnými činy pachatelů jako např. řízení 

motorového vozidla pod vlivem alkoholu, krádeţe či vloupání. Stráţníci při své činnosti 

mimo jiné pomohli občanům při jejich ţádosti o pomoc. Tato pomoc se například týkala 

nalezení nezvěstného manţela, či zmateného muţe nebo zraněného cyklisty či chodce. 

Městská policie úzce spolupracuje i s Asistenty prevence kriminality, kteří buďto samostatně 

nebo společně se stráţníky, dohlíţí na dodrţování pravidel veřejného pořádku ve městě, a 

tímto se podílejí na zvyšování pocitu bezpečí ve městě. Městská policie se na prevenci 

kriminality podílí nejenom svou činností ve městě, ale i činnosti, kdy se zúčastnila několika 

preventivních akcí jako např. Táhneme za jeden provaz, Den police, besedy MŠ, Právo pro 

kaţdý den. 

Na závěr musím konstatovat skutečnost, ţe stráţníci při své činnosti nemohou být všude ve 

stejný čas, jak by si to mnohdy občané přáli. Proto je městská policie ráda za to, ţe občané 

oznamují negativní jevy ve městě.  

Úplné statistické údaje o činnosti městské policie se v současné době připravují.  

 
 

Plk. Mgr. Bc. Ludmila Andělová, vedoucí Územního odboru Jeseník, Policie ČR: 

Informovala komisi o tom, ţe Policie ČR se bude podílet na rozšíření kamerového systému ve městě. 

Dále shrnula statistická data, kdy konstatovala, ţe nápad protiprávních činů má v okrese Jeseník 

klesající tendenci. 

 

 

3. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU 

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

Současný personální stav stráţníků u Městské policie Jeseník činí 16.  Z toho jeden stráţník 

v současné době zastává post ředitele. Další stráţník je v současné době ve školicím zařízení, 
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kdy je na pozici stráţníka čekatele. Tento stráţník čekatel bude po úspěšném absolvování 

závěrečných zkoušek odborné způsobilosti stráţníka, zvolen novým ředitelem. Novinkou 

v řadách městské police je i stráţnice, která zde působí od září 2019. Její náplní bude běţná 

činnost stráţnice a zároveň se bude věnovat i prevenci kriminality.  

 

 

4. ZAMĚŘENÍ A ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE VZTAHU 

K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM OSOBÁM V ROCE 2020 

Petr Němec, terénní pracovník organizace Člověk v tísni, o.p.s., podal informace k terénním 

programům:  

Terénní programy jsou terénní sluţba poskytovaná osobám, které vedou rizikový způsob 

ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. Cílem sluţby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu ţivota. Cílovou skupinou terénních programů organizace 

Člověk v tísni, o.p.s. jsou osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách ORP Jeseník starší 

15 let nacházející se v nepříznivé ţivotní situaci, přičemţ sluţba můţe být poskytována i 

anonymně. 

Mimo práce v přirozeném prostředí uţivatelů nabízejí pracovníci organizace Člověk v tísni, 

o.p.s. osobám v nouzi moţnost vyuţití konzultačních hodin kaţdé pondělí v Centru 

společných aktivit (vedle Divadla Petra Bezruče) a ve středy v konzultačních místnostech 

Člověka v tísni, o.p.s. (ve Schrottově domě). 

Důvod, pro který jsme sníţili věkovou hranici pro vstup do sluţby Terénní programy, je námi 

vnímaný vyšší výskyt sociálně patologického jednání a chování mladistvých (záškoláctví, 

krádeţe, výtrţnictví, sebepoškozování) a násilí v blízkých vztazích, jeţ s sebou nesou 

vyšší potřebu přímé práce s mladistvými na jejich vlastních cílech i mimo rámec cílů rodičů. 

Pro rodiče jsou určeny především sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. 

 

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

podal následující informace: 

Boétheia v roce 2020 bude pokračovat v provozování registrovaných sociálních sluţeb: 

Azylový dům pro muţe a ţeny, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Noclehárny a Nízkoprahové 

denní centrum. Vyuţití nízkoprahových zařízení (NDC a noclehárny) má za poslední tři roky 

zvyšující tendenci. Počet přespání na noclehárně o 750 nocí více neţ v roce 2017, počet 

návštěv denního centra za rok 2019 téměř o 1000 návštěv více neţ v roce 2017. 

Taktéţ pokračujeme v distribuci potravinové pomoci na základě spolupráce s potravinovou 

bankou Olomouckého kraje – odběry neprodaných potravin v místním Kauflandu, 

potravinové sbírky, dovoz ze skladu PBOL v Olomouci a následná distribuce potravin 

klientům. 

Od 1. 7. 2020 (do 30.6.2022) začne realizace schváleného projektu Housing first v Jeseníku. 

Partnerem je město Jeseník. V rámci projektu se počítá s 5 bytovými jednotkami, které budou 

začleněny do projektu (3 byty od soukromých majitelů). Tento projekt podporovaný MPSV je 

pilotní a má slouţit k ověření zda mohou specifické principy HF mít větší úspěšnost neţ 

klasické zásady prostupného bydlení. V průběhu roku proběhne depistáţ osob bez domova 

v Jeseníku. 
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Na počátku července 2020 bychom měli navázat na v současnosti běţící Zdravotní projekt (do 

31.6.), v rámci projektu nazvaného Asistované zabydlování, ţádost byla podána na začátku 

ledna 2020, rozhodnutí očekáváme na konci března 2020. Projekt primárně cílí na pomoc 

osobám bez domova s udrţením nového bydlení, včetně pomoci s jeho nalezením a s důrazem 

na ochranu oprávněných zájmů pronajímatelů. Sekundárně je nový projekt inspirován výstupy 

projektu „Předsudek je jako nemoc“ a věnuje se z 50% i tématům spjatým se zdravotním 

stavem a motivací k jeho zlepšení za účelem ochrany veřejného zdraví a zlepšení šancí na trhu 

práce.  

V loňském roce jsme poţádali a byli vybráni k účasti na realizaci datové platformy projektu 

Simpakt, jeţ shromaţďuje a vyhodnocuje kvalitativní informace, týkající se poskytovaných 

sociálních sluţeb organizace. Realizace sběru a vyhodnocování dat započne v první polovině 

roku 2020, administrátorem je VŠEM v Praze.  

Budeme taktéţ pokračovat v účasti Komunitního plánování Jesenicka v rámci skupiny osob 

sociálně vyloučených (manaţer komunitního plánování v Jeseníku Bc. Bohumila Ptáčková 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a krajských pracovních skupin pro osoby sociálně 

vyloučené. 

 
 

 

5. PROJEKT „INOVACE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTECH 

OLOMOUCKÉHO KRAJE ZALOŽENÁ NA MAPOVÁNÍ MÍST STRACHU“ 

Olomoucký kraj se v roce 2018 stal externím aplikačním garantem projektu "Inovace 

prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst 

strachu", který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci. Projekt je realizován v období 2019 – 2021 v rámci programu Éta Technologické 

agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. 

Smyslem projektu je zmapovat místa strachu, která zaznamenají samotní občané žijící v 

daných lokalitách. Tato data budou posléze transformována do interaktivní mapy 

znázorňující místa strachu. 

Dotazník obsahuje několik otázek, týkajících se osobních pocitů občana a názorů na téma 

vnímání strachu z kriminality ve městě. Odkaz na probíhající výzkum veřejnosti: 

www.pocitovemapy.cz. 

Předseda komise bude kontaktovat p. Šimáčka ohledně výsledků dotazníkového šetření 

(září/říjen). 

 

 

6. PLÁN KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO NA ROK 2020 

Hlavní náplní práce komise v roce 2020 bude lokalizování rizikových míst na území města, 

dále analýza bezpečnostní situace na území města Jeseníku a aktuální situace v konkrétních 

lokalitách se zaměřením na sekundární prevenci – rizikové skupiny osob, u nichţ je zvýšená 

pravděpodobnost, ţe se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Zaměření na sociálně 

patologické jevy, např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, šikana, vandalismus, 

rasové konflikty, na příčiny kriminogenních situací, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, 

sociální chudoba apod.  

http://www.pocitovemapy.cz/
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Zpracování návrhu na úpravu koordinační dohody o spolupráci mezi Městskou policií Jeseník 

a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Jeseník, k provádění 

efektivních společných hlídek v rizikových lokalitách, v návaznosti na důsledné dodrţování 

obecně závazných vyhlášek města. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město doporučuje radě města schválit Plán činnosti komise 

pro bezpečné město na rok 2020. 

PRO: 4   PROTI: 0   ZDRŢEL SE: 0 

 

 

7. RŮZNÉ 

Mgr. Bc. Karolína Petřeková, koordinátor týmu pro mládeţ Jeseník, projekt „Na správnou 

cestu! II“, Probační a mediační sluţba Jeseník: 

Informovala komisi o projektu Letní tábory s DUHOU, kdy v současné době probíhá výzva 

prostřednictvím Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ţádost musí být 

podána do 15. 2. 2020. 

Ing. Václav Urban, 2. místostarosta města: Navrhl ve věci svolat schůzku na 10. 1. 2020. 

Dne 10.1.2020 proběhla společná schůzka s místostarostou Ing. Urbanem, ředitelkou SVČ 

Duha Mgr. Fačevicovou, Mgr. Petřekovou a Bc. Sedlářem z Městské policie Jeseník. Duha se 

do projektu zapojí, hovořeno o náboru dětí, realizaci táborů v předchozích letech, jejich 

podoba aj. - potřeba souhlasu od OSPOD. Bc. Sedlář souhlasil s jeho jmenováním manaţerem 

prevence kriminality. Do rady města se připravují strategické dokumenty, které je potřeba 

vloţit jako povinnou přílohu do projektu. Podání projektové ţádosti jiţ bude plně v reţii 

městské policie.  

 

Roman Kaderka, garant komise: 

Informoval komisi o případu občana bez domova, který však pracuje a má zájem se zařadit do 

běţného ţivota. 

Komise doporučila, aby se občan obrátil na Darmoděj z.ú., Doléčovací centrum Restart. 

 

 

8. ZÁVĚR 

Změna termínu jednání komise pro bezpečné město  

Původně schválený termín 20. 2. 2020 se kryje s termínem zasedání zastupitelstva města, 

nově navrţený termín je 27. 2. 2020. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město mění termín jednání KBM v 1. pololetí roku 2020, a to 

původní termín 20. 2. 2020 na termín nový 27. 2. 2020. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŢEL SE: 0 

 

 

 
Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 9. ledna 2020 
 
 

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

plk. Mgr. Ludmila Andělová, Bc. Kamil Archel, Soňa Landauerová, Petr Němec, Mgr. Bc. 

Karolína Petřeková, Ing. Václav Urban 

 


