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Zápis č. 14 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 9. 11. 2021 
 

Přítomni: JUDr. Patrik Nešpor, Mgr. Bc. Martin Novotný, Mgr. Miroslav Partyka – 
členové komise; Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 
Hosté: Bc. Kamil Archel, Ing. Markéta Bartáková, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Jiří 
Kovalčík, Bc. Eva Michalčáková, Dis., Petr Němec, Mjr. Mgr. Miroslav Chmelař, Bc. Radek 
Sedlář, Jiří Straka, Ing. Václav Urban 
Omluveni: Ing. Vít Dorničák, Ph. D., Mgr. Michaela Kolomazníková, Roman Kaderka 

 
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

3. Informace o činnosti neziskových organizací  

4. Realizace programů prevence kriminality v roce 2022 

5. Různé 

6. Závěr 

 
 
1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, 
že komise je usnášení schopná, v počtu 3 členů.  

Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 14. jednání komise pro bezpečné 
město ze dne 9. 11. 2021. 
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 Kamila Archela, Markéty 
Bartákové, Jiřího Kovalčíka, Evy Michalčákové, Miroslava Chmelaře, Radka Sedláře, Petra 
Němce a Jiřího Straky na 14. zasedání komise pro bezpečné město dne 9. 11. 2021. 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Komise odsouhlasila účast hostů. 
 
 
2. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU  

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

 
DYNAMICKÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI 
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Na základě posouzení situace, která dlouhodobě panuje v provozu na pozemních 
komunikacích v oblasti územní působnosti Městské policie Jeseník, byl vysloven 
požadavek, aby strážníci prováděli častější dohled nad dodržováním rychlostních limitů, 
a to především v úsecích, kde jsou tyto limity snížené pod obecně platnou hranici. Jelikož 
využívání případných zápůjček měřicího zařízení k tomuto účelu není dostatečně 
operativním řešením, bylo rozhodnuto o nákupu rychloměru, kterým bude vybavena 
hlídka MP Jeseník v terénu, a k tomuto účelu budou do rozpočtu roku 2022 vyčleněny 
odpovídající finanční prostředky. 
Řešením, které více odpovídá potřebám MP Jeseník, je využití některého z dostupných 
laserových měřičů rychlosti. Po vyhodnocení vlastností jednotlivých posuzovaných 
měřicích zařízení, jež jsou v současné době dostupná na trhu, se jako nejvýhodnější jeví 
měřící zařízení TruSpeed/TruCam, a to především díky svým kompaktním rozměrům, 
které umožňují použít toto zařízení zcela v souladu se zamýšleným záměrem, jak a kde 
provádět měření rychlosti v působnosti MP Jeseník. V neposlední řadě je nutno dodat, že 
výše uvedené měřící zařízení je uživatelsky přívětivé (jednoduchá obsluha), a dále je 
přehledný a dobře zpracovaný software pro zpracování dokumentace (zkušenosti 
ostatních MP). 
Dále bych chtěl zmínit, že by se touto činností neměla nikterak omezit činnost MPJ v 
oblasti dohledu nad dodržováním místních záležitostí veřejného pořádku, což je 
primárním úkolem MP.  Na nedodržování stanovených rychlostních limitů v různých 
lokalitách města Jeseník si stěžují prostřednictvím podnětů a petic zejména občané 
bydlící v místech, kde se cítí být rychle jedoucími vozy ohroženi nebo se bojí o své děti. 
Je potřeba zdůraznit efekt dynamického měření v tom, že dokáže pokrýt téměř celé 
území města, takže lze měřit víceméně na místech dle aktuální potřeby (po předchozím 
schválení míst pro kontrolní měření rychlosti ze strany DI Policie České republiky). 
Nemělo by se opomenout i na případné instalování souvisejícího svislého informačního 
DZ, které upozorní na příjezdu do města řidiče, že zde provádí měření rychlosti. 
Schválená místa k měření, a poté samotné měření by mělo být co nejvíce transparentní, 
tzn. zveřejnění míst, příp. i doby měření by mělo být pravidelně zveřejňováno (na 
webových stránkách MPJ či na stránkách města Jeseník).  
Cílem měření rychlosti je primárně zvýšení pocitu bezpečí občanů města Jeseník, kdy 
tato měření by měla vést ke zklidnění dopravy ve městě. Nelze tedy očekávat nějakou 
valnou finanční návratnost v krátkém časovém horizontu. 
 
Ing. Václav Urban, místostarosta: 
Radar - jedná se o mobilní zařízení pro měření rychlosti; chceme bezpečnější město, 
základem je prevence vzniku dopravních nehod a střetů automobilů s chodci; máme 
poptávku od občanů z různých místních částí, kde se necítí bezpečně z důvodu rychle 
jedoucích vozidel; starostové z měst a obcí, kde se měří rychlost si pochvalují efekt 
zklidnění dopravy a pocit větší bezpečnosti; vedlejší efekt - snížení hluku díky pomalejší 
jízdě; důraz na transparentnost - řidiči budou znát místa a čas měření rychlosti 
 
PUM - město nemá aktuální strategický dokument v oblasti dopravy; PUM se bude 
zabývat všemi druhy dopravy ve městě, tj. individuální automobilovou, městskou 
hromadnou a příměstskou dopravou, cyklistickou a pěší dopravou, a v neposlední řadě 
statickou dopravou neboli dopravou v klidu, tj. problematikou parkování; bude přispívat 
k jasné vizi a definovat strategické a specifické cíle směřující k udržitelné dopravě 
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• zlepšení mobility a dostupnosti města ve vztahu k okolním obcím a spádovému území, 
• zvýšení bezpečnosti dopravy, 
• snížení znečištění ovzduší, 
• snížení hlukové zátěže, 
• snížení produkce skleníkových plynů a energetické spotřeby, 
• zvýšení efektivity přepravy osob a zboží, 
• zatraktivnění a zpříjemnění prostředí města, 
• zvýšení kvality života obyvatel, 
• zlepšení image města. 
 

Usnesení: Komise pro bezpečné město doporučuje radě města zvážit zakoupení měřicího 
zařízení k provádění měření rychlosti vozidel. 
PRO: 3  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
Komise schválila doporučení. 
 

3. INFORMACE O ČINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 
Petice občanů za ukončení provozu azylového domu na ul. Seifertova v Jeseníku 
 
Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise: 
 
Požadavky na SKP Boétheia: 
•  

zintenzivnění činnosti sociální pracovnice azylového domu pro osamělé rodiče ve 
vztahu k chování dětí a dospělých mimo vnitřní prostory azylového domu, 
efektivnější výkon práce zaměstnanců azylového domu pro osamělé rodiče, se 
zaměřením na motivaci umístěných osob (např. úklid v bezprostředním okolí AD, 
úklid kontejneru na použitý textil, přiměřená regulace chování klientů v oplocené 
části AD - nadměrný hluk, závadové chování, apod.) - tak, aby okolní trvale bydlící 
obyvatelé viděli, že i klienti AD jsou ochotni uklízet a chovat se slušně, 
v případě jakéhokoliv nepřiměřeného jednání se toto snažit individuálně posoudit, 
korigovat a nenechávat situaci vyhrotit nečinností - viz. efektivnější činnost 
zaměstnanců AD (tedy nesedět jen uvnitř AD, ale vycházet ven a kontrolovat, 

• v případě přestupkového nebo trestně právního jednání klientů AD a ostatních osob 
(v příbuzenském či jiném poměru) věc okamžitě řešit prostřednictvím MP nebo PČR, 
o jakékoliv závadové činnosti nezletilých dětí informovat OSPOD Jeseník, 
do řešení problémů zainteresovat (požádat o pomoc) ostatní neziskové organizace 
(kterým město Jeseník rovněž přispívá na činnost) - Darmoděj, Člověk v tísni, apod. 
 
Město Jeseník provede: 

•  
analýzu možnosti umístění stálého kamerového bodu s napojením na stálou službu 
MP Jeseník, k vyhodnocování aktuální bezpečnostní situace na sídlišti Pod Chlumem, 
při realizaci dotačního programu provede MP instalaci dočasného kamerového 
systému k vyhodnocování aktuální bezpečnostní situace na sídlišti Pod Chlumem, 
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strážníci MP Jeseník zintenzivní hlídkovou činnost v okolí AD pro osamělé rodiče, 
včetně kooperace s hlídkovou službou Policie České republiky, 
zapojení pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při řešení situace s 
klienty AD. 

 
 

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

Opatření: 
 

- Na pravidelných setkáních s klienty budeme připomínat pravidla chování v AD, 

chování dětí vůči dospělým, chování dospělých na veřejnosti. 

- Při nedodržování našich pravidel, nevhodného chování nebo při 

přestupcích, ve spolupráci s jinými subjekty, bude pobyt klientům ukončen. 

- Nastavení užší spolupráce s pracovníky OSPOD pro včasné řešení výchovných 

problému rodičů s dětmi. 

- Rodič bude dohlížet na chování dětí na zahradě AD. 

- Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi – kroužky pro děti/ 

cvičení, výtvarná činnost.  

- Rodiče budou pravidelně zváni k edukačním besedám. 

- Při nevhodném chování příbuzných na zahradě, popř. v okolí AD, bude 

informována hlídka PČR, abychom zabránili obtěžování okolí nevhodným 

chováním klientů a příbuzných. 

- Na našich webových stránkách je uveden kontakt, na který mohou občané 

podávat podněty a připomínky k provozu. Kontakt na nepřetržitou službu na 

vrátnici AD: 737 491 051. Podněty na vedoucího AD pana Jiřího Straku: 

720 939 462,  straka@boetheia.cz  

Pracovníci AD 
 

- Striktní dodržování všech pravidel AD. 

- Častější dohled na chování dětí a rodičů na zahradě AD a v jejím 

bezprostředním okolí 

- Zvýšený dohled pracovníků na klidné chování dětí na zahradě po celý den, 

včetně: 

7:15 – 7:45 hod. při odchodu dětí do školy 
12:00 – 14:00 hod – v době poledního klidu 
od 19:00 hod.  již děti zahradu nevyužívají 
 

- Pro širokou veřejnost bude organizován Den otevřených dveří ve dnech 23. a 

24.11.2021 v době od 14:00 do 17:00 hod.  

mailto:straka@boetheia.cz
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- Pracovníci AD nemohou zodpovídat za chování rodičů a dětí mimo prostory AD. 

Doporučujeme přestupky řešit s PČR v Jeseníku, popř. oznámit nevhodné chování 

pracovníkům AD na uvedené kontakty. 

 
 
Mgr. Bc. Martin Novotný, ředitel Městské policie Jeseník: 
 
• zvýšení výkonu hlídkové služby ze strany strážníků Městské policie Jeseník v dané 

lokalitě a jejím bezprostředním okolí (sídliště Pod Chlumem) - pochůzková činnost, 
• kontrola dané lokality ze strany Asistentů prevence kriminality MPJ se zaměřením na 

dodržování veřejného pořádku a řešení případných krizových situací (prevence 
konfliktů), 

• vytvoření pevného či mobilního kamerového bodu, po dohodě s vedením města, 
• úzká a aktivní spolupráce se zaměstnanci Azylového domu pro osamělé rodiče s 

dětmi na ulici Seifertova 689, Jeseník (p. Straka - vedoucí, pí. Zdražilová - soc. 
pracovnice, p. Archel - ředitel) + s vedením TSJe - úklid veřejného prostoru + OSPOD 
MěÚ Jeseník, 

• informovat veřejnost, aby v případě jakéhokoliv závadového jednání obratem 
kontaktovala (jmenovitě či anonymně) na tísňové lince 156 Městskou policii 
Jeseník  či na tísňové lince 158 Policii České republiky, k zadokumentování a řešení 
protiprávního jednání... 

 
 
Petr Němec, terénní pracovník, Člověk v tísni o.p.s.: 

V současné době řeší problém s energokrizí, mapují situaci a snaží se najít optimální 
řešení pro cca 180 postižených domácností. 

 

 
4. REALIZACE PROGRAMŮ PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2022 

Bc. Radek Sedlář, zástupce ředitele Městské policie Jeseník: 
 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MP JESENÍK 2022 

 

I. pololetí - omezení COVID 19 

- v rámci prevence – průběžné kontroly PARKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, okolí 

autobusového nádraží – mládež alkohol, osoby bez domova  

 

II. pololetí – omezení COVID 19 

- v rámci prevence – průběžné kontroly PARKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, okolí 

autobusového nádraží – mládež alkohol, osoby bez domova  
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LEDEN – PROSINEC – průběžně dle domluvy - besedy na základních a mateřských 

školách, ukázka činnosti MP, preventivní činnost přímo na ulici (malý 

účastníci silničního provozu odměňováni přímo na ulici),      

 

ČERVEN – dopravní výchova 4. a 5. třídy – dopravní hřiště ZŠ B. Němcové 

 

ČERVENEC – akce SVČ DUHA – dopravní výchova příměstského tábora – průběžně 

po dohodě s vedoucí tábora, ukázka činnosti MP - exkurze služebny MP, posezení 

s dětmi na téma např. (• jak telefonovat, když jsem sám doma, • jak jednat při 

kontaktu s cizími lidmi, • co dělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku, • co 

dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým, • sám doma, • sám na ulici) 

 

ČERVENEC – SRPEN – operativně s vedoucí příměstského tábora – ukázka z činnosti 

MP, posezení s dětmi – přednáška dle požadavku (přednáška obecného charakteru – 

právní vědomí, bezpečnost, apod.) 

 

ZÁŘÍ – PROSINEC – BESEDY PŘEDNÁŠKY NA základních a mateřských školách – dle 

požadavku ředitelů organizací (dopravní výchova, právní vědomí, apod.) 

 

PREVENTIVNÍ ČINNOST OBECNĚ CELOROČNĚ 

- Zvyšování pocitu bezpečí občanů – pochůzková činnost (parky, náměstí, 

okolí Penny, míst s častým výskytem závadových osob. 

- Přednášková činnost v MŠ A ZŠ na téma např. (• jak telefonovat, když jsem 

sám doma, • jak jednat při kontaktu s cizími lidmi, • co dělat, když uvidím 

odhozenou injekční stříkačku, • co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo 

ubližuje druhým, • sám doma, • sám na ulici, • co dělat při kontaktu se 

psy). 

- Zaměření se na pouliční kriminalitu ve městě, tipování a odhalování 

rizikových lokalit, 

- Podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež 

se zaměřením na rizikové skupiny – SVČ DUHA. 

- Zvyšování právního povědomí mládeže na všech stupních škol 

(přednášky), 

- Spolupráce při realizování soutěží pro děti a mládež (právo pro každý den, 

Táhneme za jeden provaz). 

- Realizace, náměty či podněty projektů na podporu prevence kriminality 

(čipování kol, činnost APK, mobilní kamera, apod.). 

- Senioři – ohrožená skupina – besedy, komunikace přímo na ulici. 

- Tipování míst pro zvýšený dohled – předcházení trestní či přestupkové 

činnosti – např. nyní nový SKATEPARK – mládež, alkohol, ničení majetku. 

- Spolupráce s Asistenty prevence kriminality. 
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5. RŮZNÉ 
 
Ing. Markéta Bartáková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního 
ruchu 

 
OSRC aktuálně zpracovává výstupy z Pocitových map, které pro město realizoval v 
letech 2017 a 2020 pan David Žichovský. Interpretaci výsledků, zejména zaměřené na 
lokality typu "necítím se zde bezpečně", "dopravně nebezpečné místo" apod., představí 
vedoucí oddělení SRC na dalším zasedání komise pro bezpečné město. 
 
 
 
6. ZÁVĚR 

Příští zasedání komise je naplánováno na 10. 3. 2022 v 15:00 hodin. 
 

 
 
Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 
Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 9. listopadu 2021 
 
 

Podpisy přítomných: 
 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.     omluven 
 
Mgr. Michaela Kolomazníková     omluvena  
 
JUDr. Patrik Nešpor     přítomen  
 
Mgr. Bc. Martin Novotný     přítomen 
 
Mgr. Miroslav Partyka     přítomen 
 
Roman Kaderka     omluven  
 
Ing. Veronika Klementová     přítomna 
 
 
HOSTÉ – dle prezenční listiny: 
Bc. Kamil Archel, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Ing. Markéta Bartáková, Mgr. Jiří Kovalčík, 
Bc. Eva Michalčáková, Dis., Petr Němec, Mjr. Mgr. Miroslav Chmelař, Bc. Radek Sedlář, Jiří 
Straka, Ing. Václav Urban 
 


