
Důvodová zpráva:  
 

                                                           Z á p i s č. 3  

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 9. 6. 2015 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.15 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Mgr. L. ANDĚLOVÁ, RNDr. Oldřich VYSLOUŽIL, Mgr. M. NIESNEROVÁ, 

pprapM Martin MATĚJÍČEK DiS. 

 

Omluveni:  - 

 

Hosté:          Ing. Karel Novák – lokální konzultant pro Osoblažsko a Mikulovicko 

                     Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí Odboru zdravotnictví a sociálních věcí 

 

1. Zahájení 
 

     

    Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil 

jednání.   

  
.   

 

 

2. Agentura pro sociální začleňování – možnost společných projektů PK, host 

Karel Novák, Mgr. Jiří Kovalčík   
  

Na úvod se slova ujal nejprve p. Ing. Novák, kterého doplňoval Mgr. Jiří Kovalčík.  

Tito komisi přednesli návrhy k problematice potenciálně rizikových osob ve veřejném 

prostoru města Jeseník. Jedná se o návrhy, které by snad postupně mohly situaci 

zlepšovat. Tyto návrhy nedokážou situaci změnit v rychlém časovém horizontu.  

Dále přinášejí i sekundární pozitiva - zkvalitnění práce městské policie, posílení sociálních 

služeb prevence v terénu a zvýšení koordinační role města při poskytování sociálních 

služeb na jeho území. Navržená opatření lze rozdělit na ty, které lze začít realizovat hned 

a na ty, jejichž realizace by případně byla vhodná po krátké analýze a přípravě. Pro tuto 

činnost by asi bylo vhodné zřídit úzkou pracovní skupinu, která by se problému 

intenzivně a dočasně (ve vhodné době by agendu předala existující komisi města) 

věnovala. Dále tyto opatření rozdělil do dvou skupin na opatření realizovaná ihned 

 a opatření následná. Mezi opatření realizovaná ihned zařadil zvýšenou činnost hlídky 

 na rizikových místech, vyškolit strážníky MP v nekonfliktním jednání a komunikace 

s poskytovateli sociálních služeb. Mezi opatření následná uvedli vypracování koncepce 

 na řešení problému, vytvoření pozice terénního pracovníka města, vytvoření platformy 

pro koordinaci práce MP a poskytovatelů sociálních služeb, vytvoření stálé pracovní 



skupiny města pro monitoring efektivity poskytovaných sociálních a zřízení pozice 

asistentů prevence kriminality z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR.  

 

Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí. 

 

 3. Příprava realizace projektu Letní tábory s Duhou (dotační projekt), Kamery 

pro Javorník (informace o projektu)  

 

 4. Bezdomovectví – jako aktuální problém Jeseníku (návrhy, opatření, 

zainteresovanost neziskových organizací v sociálním sektoru) 

 

Vzhledem k tomu, že k dalším bodům se měl vyjádřit předseda komise, byla komise 

ukončena s tím, že v dalším zasedání komise budou tyto dva body dořešeny. 

 

 

 Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 

 Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


