Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Komise pro bezpečné město
___________________________________________________________________________

Zápis č. 13
z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 15. 6. 2021
Přítomni: Mgr. Michaela Kolomazníková, Mgr. Bc. Martin Novotný, Mgr. Miroslav
Partyka – členové komise; Roman Kaderka – garant komise, Ing. Veronika Klementová –
tajemník komise
Hosté: Bc. Kamil Archel, Mgr. Zdeněk Gerstberger, Mgr. Jiří Kovalčík, Petr Němec, plk.
Mgr. Ivan Petrišče, Bc. Radek Sedlář, Ing. Václav Urban
Omluveni: Ing. Vít Dorničák, Ph. D., JUDr. Patrik Nešpor
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku
Informace o činnosti neziskových organizací ve vztahu k sociálně vyloučeným osobám
Programy prevence kriminality Městské policie Jeseník
Různé
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 13. jednání komise pro bezpečné
město ze dne 15. 6. 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, Zdeňka
Gerstbergera, Jiřího Kovalčíka, Ivana Petrišče, Radka Sedláře a Petra Němce na 13.
zasedání komise pro bezpečné město dne 15. 6. 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:
Strážníci Městské policie Jeseník spolu s asistenty prevence kriminality měli, v první polovině
roku 2021 v tzv. "jarní covidové vlně", plné ruce práce s upozorňováním osob na nutnost
dodržování aktuálních platných vládních opatření. V tomto směru strážníci při zjištění tohoto
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porušování nejprve tyto osoby upozorňovali na povinnost dodržovat vládní nařízení, pokud tyto
osoby na upozornění nereagovaly, protiprávní stav zadokumentovali a předali příslušnému
orgánu k projednání (KHS Olomouckého kraje).
Ve městě Jeseník je aktuální bezpečnostní situace z pohledu Městské policie Jeseník stabilní.
V letních měsících letošního roku strážníci Městské policie Jeseník opakovaně řešili osoby bez
domova (jedná se o cca 20 problémových osob), které svým chováním a jednáním narušovaly
veřejný pořádek ve městě. Nejčastějším protiprávním jednáním těchto osob bylo žebrání a
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde je to zakázáno na základě OZV
města Jeseník č. 3/2015, a dále i znečišťování veřejného prostranství. Strážníci Městské policie
Jeseník po počátečních domluvách a opakovaném poučování přešli k faktickému
nekompromisnímu zabavování alkoholických nápojů a k udělování pokut. Městská policie
Jeseník od počátku roku 2021 do dnešního dne odebrala osobám narušujícím veřejný pořádek
tím, že opakovaně porušují obecně závaznou vyhlášku města Jeseníku č. 3/2015 , požíváním
alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství, kde je to zakázáno, 56 ks
alkoholických nápojů a lihovin. Výše uvedená protiprávní jednání byla strážníky MP Jeseník
řešena poučením a tzv. "domluvou" či příkazem na místě - správním trestem ve formě pokuty,
anebo oznámením správnímu orgánu, kde za porušení obecně závazné vyhlášky je možné uložit
pokutu až do výše sto tisíc korun. Odňaté věci - alkoholické nápoje, po projednání přestupku
správním orgánem, následně propadnou státu a jsou odvezeny na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových k dalšímu opatření.
Od počátku roku 2021 do dnešního dne, strážníci Městské policie Jeseník zabezpečovali dle ust. §
17b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 89b odst.
1 a ust. § 89c odst. 1 zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, převoz
podnapilých osob (celkem 10 podnapilých či jinak intoxikovaných osob) do Protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice v Olomouci, jednalo se o osoby, které byly pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, kdy tyto osoby nekontrolovaly své chování a tím
bezprostředně ohrožovaly sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu
nešlo odvrátit jinak.
Ve věci dalšího postupu proti závadovým osobám a možné spolupráci s Policií ČR, bude
naplánována schůzka s vedením města v průběhu měsíce července.

3. INFORMACE O ČINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE VZTAHU K SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝM OSOBÁM
Bc. Kamil Archel, ředitel Boétheia – společenství křesťanské pomoci, z. s.:
Boétheia v souvislosti s pandemií Covid-19 provozovala obě noclehárny v režimu 24/7, klienti
zde mohli strávit čas i během dne. Opakovaně byla noclehárna využita ke karanténě nakažených
a osob s rizikovým kontaktem, přičemž byla přítomným osobám zajišťována celodenní strava.
Nonstop fungovala také služba nízkoprahového denního centra na Otakara Březiny, kde byli
přes noc umisťováni klienti pod vlivem alkoholu. Kapacita noclehárny pro muže je 10 osob, v
době pandemie zde přespávalo průměrně 14 osob, noclehárna pro ženy má kapacitu 4 osoby,
nocleh zde trávilo 7 žen. Na ubytovně azylového domu byly zřízeny dva karanténní pokoje s
kapacitou 5 osob, jež byly též průběžně využívány.
V průběhu května, po opadnutí počtu nakažených, byl ukončen celodenní chod nízkoprahových
zařízení.
Aktuálně máme v běhu projekt Housing First, v němž je ke konci června zabydleno v 5 bytech
(z toho jsou 3 byty v soukromém vlastnictví a 2 městské) celkem 9 osob, původně ubytovaných v
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azylovém domě. Účastníkům projektu je poskytována intenzivní podpora ze strany organizace
tak, aby si byli schopni nájemní bydlení nadále udržet.
Nadále poskytujeme potravinovou pomoc ve spolupráci s potravinovou bankou. Taktéž jako
dosud organizujeme výkon veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi (v současnosti vykonává 12
osob z kapacity 15).
Petr Němec, terénní pracovník, Člověk v tísni o.p.s.:
Organizace Člověk v tísni o.p.s. nadále poskytuje v ORP Jeseník sociální služby Terénní
programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a programy dluhového poradenství.
Cílem těchto služeb a programů je předcházení sociálního vyloučení občanů nebo zhoršení jejich
sociální situace, zlepšování této situace, zvyšování jejich osobních a občanských kompetencí a
ochrana jejich práv a oprávněných zájmů. Spoluobčanům pomáháme ve všech životních
oblastech, nebo jsme schopni jim zprostředkovat účinnou pomoc odborných specialistů.
Běžně spolupracujeme ve prospěch spoluobčanů s ostatními neziskovými organizacemi a
spolupůsobícími subjekty.
V současné době je tým pracoviště Jeseník organizace Člověk v tísni o.p.s. tvořen devíti členným
týmem.

4. PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE JESENÍK
Bc. Radek Sedlář, zástupce ředitele Městské policie Jeseník:
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

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.)
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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.
- 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.

5. RŮZNÉ
Od 16. června 2021 nově sídlí Městská policie Jeseník v budově obchodního centra
Alkron na ulici Palackého v blízkosti Masarykova náměstí v Jeseníku. Bezbariérová
služebna je situována v přízemí a druhá část služebny je umístěna ve 3. patře.
Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, poděkoval řediteli
Boétheia za práci, kterou odvedl s osobami bez domova v kovidovém období jara 2021.
Mgr. Michaela Kolomazníková, členka komise, krajská vedoucí Probační a mediační
služby Jeseník, poděkovala vedení města za poskytnutí prostor pro Poradnu pro oběti
v městské knihovně.
6. ZÁVĚR
Příští zasedání komise se bude konat dne 23. 9. 2021 v 15:00 hodin.

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise
Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise
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Prezenční listina ze dne 15. června 2021
Podpisy přítomných:
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

omluven

Mgr. Michaela Kolomazníková

přítomna

JUDr. Patrik Nešpor

omluven

Mgr. Bc. Martin Novotný

přítomen

Mgr. Miroslav Partyka

přítomen

Roman Kaderka

přítomen

Ing. Veronika Klementová

přítomna

HOSTÉ – dle prezenční listiny:
Bc. Kamil Archel, Mgr. Zdeněk Gerstberger, Mgr. Jiří Kovalčík, Petr Němec, plk. Mgr. Ivan
Petrišče, Bc. Radek Sedlář, Ing. Václav Urban
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