
Důvodová zpráva:  
 

                                                           Z á p i s č. 4  

z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 30. 6. 2015 

v zasedací místnosti na Radnici  

 

Doba jednání:   

Zahájení:  14.30 hodin 

Ukončení: 15.40 hodin 

 

Přítomni: 

 

Členové: Bc. Miroslav TÁBORSKÝ, Mgr. L. ANDĚLOVÁ, RNDr. Oldřich VYSLOUŽIL, 

Mgr. M. NIESNEROVÁ, pprap. Martin MATĚJÍČEK DiS. 

 

 

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

                        Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí Odboru sociálně právní ochrany 

 

 

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 (kriminalita mladistvých z pohledu  

   OSPOD)  
  

Komise jednoznačně neodmítla spolupráci s p. Karlem Novákem v oblastní vzdělávání 

s využitím grantové politiky i Olomouckého kraje, která by vedla ke zkvalitnění práce lektorů 

pracujících v oblasti prevence kriminality. Vzhledem k neurčitosti a ne-konkretizaci 

grantového spektra a podmínek pro získávání grantu nemohla vydat komise jednoznačné 

stanovisko k dané problematice. Komise rovněž vzala na vědomí popisované osobní 

zkušenosti z práce p. Nováka na Osoblažsku, které by však bylo neaplikovatelné pro práci 

komise resp. pracovníků prevence v Jeseníku. 

 

 K problematice kriminality mladistvých z pohledu OSPODu vystoupil jako host Mgr. 

Jiří Kovalčík, který komisi seznámil s formami možné spolupráce mezi OSPODem 

 a městskou policii a ostatními složkami pracujícími v oblasti prevence. 

 

 

 

 

 

 



3. Příprava realizace projektu Letní tábory s DUHOU II. (dotační projekt),       

    Kamery pro Javorník (informace o projektu) 
 

 Předseda komise členy seznámil s harmonogramem projektu Letní tábory s Duhou. 

Projekt bude realizován v letních měsících v období prázdnin – červenec, srpen. Jednotlivé 

tábory budou rozčleněny do 9 pětidenních příměstských táborů, 2 týdenních pobytových 

táborů a 1 třídenního víkendového tábora pořádaného MP Jeseník.  

Letní příměstské tábory jsou koncipovány motivačně vzdělávací formou a pro děti 

 je připraven strukturovaný program podle potřeb a zájmů cílové skupiny a cílů tábora. Těmto 

potřebám je přizpůsoben denní režim. Podle konkrétního zaměření (kulturně-vzdělávací, 

turisticko-sportovní, apod.) a místa, kde budou tábory probíhat, bude přizpůsobena i doba, 

například od 8 do 17 hodin, nebo v případě táborů s přenocováním ve stanech od ranních 

hodin do odpoledních hodin následujícího dne. Jednotlivé turnusy jsou obsazeny dle zájmu 

 o danou aktivitu 20 – 25 účastníky s tříčlenným týmem vedoucích. Počet zájemců z SVČ 

DUHA a zájemců vybraných z OSPODu bude tímto zájmem konkretizována. Zájemci byli 

vybráni OSPODem z řad sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin, děti s výchovnými 

problémy nebo děti ohrožené sociálně-patologickými jevy z řad klientů. Vedoucí táborů jsou 

kmenový zaměstnanci SVČ DUHA s vysokoškolským a středoškolským vzděláním 

pedagogického zaměření a externí pracovníci z řad Městské policie Jeseník, policie ČR 

Jeseník a OSPOD, kteří se lektorsky podílí na programu a vedení třídenního táborového 

turnusu. Náplň, struktura i programové zajištění odpovídá požadavkům sociální práce 

 s problémovými dětmi. Program táborů je koncipován tak, aby zejména využíval nejen 

zážitkové a pohybové pedagogiky, ale také přispěl k prohlubování již započatých pozitivních 

formací z průběhu školního roku. S ohledem na specifika cílové skupiny jsou do programu, 

mimo jiné, zařazeny také nenásilné výchovně preventivní a prožitkové aktivity s policie, HZS, 

ZZS (přednášky preventivně informačních skupin, představení modelových situací práce 

zmíněných skupin).  

 

 Předseda komise představil projekt Kamery pro Javorník, realizovaný z Dotačního 

programu Olomouckého kraje pro sociální oblast, včetně harmonogramu, který výrazným 

způsobem napomůže Územnímu odboru Policie ČR Jeseník v odhalování a tím i snížení 

nápadu trestné činnosti.    

Cíle projektu: Cílem projektu je snížit a eliminovat páchání trestné a přestupkové činnosti 

v lokalitách, které budou v dosahu technických možnosti kamerových bodů. Záměrem 

 je rovněž i posilování důvěry v jeho provozování a zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané 

lokalitě a zároveň působit na potencionální pachatele protiprávního jednání.   

Cílové skupiny projektu:Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zejména potencionální 

pachatelé (primární cílová skupina) protiprávních činů na veřejnosti, které ohrožují 

 a poškozují společnost a její hodnoty. Ve vztahu k pachatelům je cílem projektu tyto 

pachatele buď odradit anebo, když už je spáchá, zvýšit šance na odhalení a potrestání 

pachatele. Jde zejména o pachatele majetkové a násilné kriminality, přestupky proti 

veřejnému pořádku a o vandalismus osob různých věkových skupin z řad občanů města, 

 nebo jeho návštěvníků. Do cílové skupiny patří ale také veřejnost (sekundární cílová 

skupina), která v převážné většině ctí a respektuje právní a morální řád společnosti. Ve vztahu 

k veřejnosti je cílem projektu dále posilovat její důvěru v efektivitu bezpečnosti funkce 

veřejné správy a zvyšovat mezi lidmi pocit bezpečí.  



Popis projektu:Místem umístění kamerových bodů budou dvě části Náměstí Svobody 

v Javorníku a přilehlých ulic, která jsou podle bezpečnostní analýzy (příloha žádosti) 

nejrizikovější částí obce a budou zajišťovat kompletní pokrytí obrazem veřejných prostranství 

převážně tzv. vnitřní části města. Náměstí a blízký zámek Jánský vrch jsou častým místem 

procházek či odpočinku turistů i občanů města. V lokalitě se nachází několik restaurací 

 a herna s výherními přístroji, jež jsou častým cílem gamblerů, mj. těch, jejichž oficiálním 

příjmem jsou dávky státní sociální podpory a nepřizpůsobivých občanů. Technický popis - 

jedná se o dvě polohovatelné IP kamery s dlouhým přísvitem pro noční vidění, přenos on-line 

záznamu přes profesionální WIFI propojení na zabezpečenou optickou síť s výstupem 

 na pracoviště Policie ČR obvod Žulová, kde je možnost instalace panelu pro ovládání dozorčí 

službou v rozsahu 24 hodin. Záznam bude uchováván na digitálním záznamovém zařízení 

s možností archivace.       

Způsob realizace projektu včetně časového harmonogramu: Projekt bude realizován 

v případě získání dotace tak, že v červenci proběhne zadávací řízení a smluvní zajištění akce 

s vybranou odbornou firmou, v červenci instalace a zkušební provoz. V prosinci půlroční 

vyhodnocení kamerového efektivity systému.    

Personální zajištění projektu: Technické zajištění provede specializovaná firma zabývající 

se bezpečnostní problematikou, Policie ČR Územní odbor Jeseník – obvodní oddělení Žulová, 

Město Javorník.   

 

Stanovisko komise: Komise hlasováním schválila návrh harmonogramu realizace obou 

projektů.  

 

   PRO                      PROTI                 ZDRŽEL SE 

    5                               0                               0       

 

 

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

zainteresovanost neziskových organizací v sociálním sektoru) 
 

 Komise projednala současnou zhoršující se situaci bezdomovectví a nárůstu výskytu 

nepřizpůsobivých osob v katastru města Jeseník, která je příčinou nárůstu přestupkové 

 i trestné činnosti v oblasti majetkové i veřejného pořádku. Návrh zvýšení intenzity a četnosti 

hlídkové činnosti ve středu města podpořilo vedení Policie ČR Jeseník Městské policie 

Jeseník. Zároveň bylo navrženo větší zainteresování neziskových organizací pracujících 

v sociálním sektoru na území města, kdy tyto budou pozvány na zasedání příští komise, 

 aby se stanovil společný postup při řešení vzniklého problému nejen represivní cestou.    

  

Stanovisko komise: Komise jednomyslně odhlasovala zvolený postup k bodu č. 4. 

   PRO                      PROTI                 ZDRŽEL SE 

    5                               0                               0       

 

 Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


