
 
 

Důvodová zpráva: 
 
 

Zápis č. 6  
z jednání  Komise pro prevenci kriminality konaného dne 07.03.2016 

v zasedací místnosti na ul. Tovární 1287 
 
 
 

Doba jednání: 
Zahájení: 15:00 hodin 
Ukončení: 16:30 hodin 
 
 
Přítomni: 
Předseda komise: Bc. Miroslav Táborský 
Tajemník komise: Bc. R. Sedlář 
Členové: Mgr. L. Andělová, Mgr. M. Niesnerová, pprap. M. Matějíček DiS 
 
 
 

 
Zahájení: 
 
Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil jednání.  

 
 

1. Návrh bezpečnostních opatření na investiční akce města - Jesenické koupaliště, MŠ 
Jiráskova, Smetanovy sady - budoucí hřiště s vodními prvky. 

 
Pro projednání bodu programu, kdy předseda upozornil na nutnost zabezpečit investiční akce 
před případným poškozováním a jako nejvhodnější variantu doporučil osadit uvedené lokality 
kamerovými body napojenými na stávající MKDS, který je pod stálým dohledem 
monitorovacího pracoviště Městské policie Jeseník. 
Návrh se opírá od předchozí zkušenosti např. s areálem SVČ DUHA, kdy po instalaci 
kamerového bodu přestalo docházet k neoprávněnému vniknutí osob a poškozování majetku. 

 
 
Stanovisko komise: 
 
Komise prevence kriminality schválila instalaci kamerových bodů k zabezpečení investičních akcí - 
Jesenické koupaliště, MŠ Jiráskova - venkovní dětské hřiště, Smetanovy sady - budoucí hřiště 
s vodními prvky.  
 
 
 

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE  0 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Rada města schvaluje zřízení 3 kamerových bodů na investiční akce města: 
Jesenické koupaliště, MŠ Jiráskova - venkovní dětské hřiště, Smetanovy sady - připravované 
hřiště s vodními prvky, dle důvodové zprávy. 
 



2. Analýza bezpečnosti ve městě Jeseník a plán prevence kriminality na rok 2016 - 2017. 
 

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE na léta 2016 - 2017 

           Pro realizaci programů prevence kriminality a jejich co největší efektivnosti bylo potřebné 
vypracování podrobné analýzy stavu nápadu trestné činnosti ve městě Jeseníku i v regionu. Na 
základě výsledků této analýzy se město Jeseník zapojilo již v roce 1997 do ,,KOMPLEXNÍHO 
SOUČINNOSTNÍHO PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI“, 
realizovaném Ministerstvem vnitra ČR. Součástí programu bylo vytváření projektů prevence 
kriminality, které by zahrnovaly problematiku na úsecích situační prevence, sociální prevence a 
informací pro občany. Podmínkou zapojení se do výše zmíněného programu prevence bylo 
vytvoření Komise pro prevenci kriminality ve městě Jeseníku, která je poradním orgánem rady 
města v této oblasti a zřízení funkce Manažera prevence kriminality, který je koordinátorem 
preventivních aktivit ve městě a kontaktní osobou pro Odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra. Komise prevence kriminality je tvořena týmem pracovníků různých profesí a institucí jež 
určitým způsobem participují s touto problematikou – policie ČR, Městská policie, Probační a 
mediační služba, Odbor sociálních věcí, Poradna pro děti a rodinu, pedagogický pracovník a 
psycholog. Úkolem komise je mimo jiné mapování výskytu kriminogenních jevů a trestné činnosti, 
hledání východisek, příprava projektů ve spolupráci s neziskovým sektorem (občanská a 
křesťanská sdružení, sportovní kluby apod.). Ve městě Jeseník od doby zapojení se do tohoto 
programu po současnost bylo realizováno 54 dílčích projektů, které zahrnují problematiku na 
úsecích sociální, situační prevence, informací pro občany i obligatorní položky a získalo na tuto 
činnost formou dotace a dofinancování ze strany města částku ve výši 9 504 000 Kč. 
 
Plán prevence kriminality na léta 2016 - 2017 navazuje na předcházející období a aktuálně reaguje 
na vývoj kriminálně - patologických jevů na území obce. 
 
Kriminogenní jevy nejvíce zatěžující město Jeseník   

- nárůst majetkové trestné a přestupkové činnosti - jako důsledek špatné sociální situace  

- narušování veřejného pořádku - bezdomovectví, výtržnictví, opilství  

- užívání a distribuce návykových a psychotropních látek převážně mládeží 
                                                                             

Preventivní aktivity a opatření zaměřené na jejich eliminaci 
- situační prevence - zvyšování efektivity a rozšiřování MKDS, modernizace pracoviště 

operátora (víceletá udržitelnost projektu) 

- sociální prevence - podpora projektů jejichž  cílem je smysluplné, účelné a vhodné trávení 

volného času skupin rizikových dětí a mládeže a odklonit je od nevhodného prostředí. 

Vzdělávací aktivity, přednášková činnost pro mládež základních, učňovských a středních 

škol (zvyšování právní vědomí).  
probační programy pro dětské a mladistvé delikventy zaměřené na snížení recidivy u 
mladistvých pachatelů a podpora preventivních aktivit zvyšování právního vědomí 
projekty a přednáškové programy pro seniory zaměřené na snižování rizik ohrožující 
zejména tuto skupinu občanů (domovní krádeže, podvody) 

- informace občanům - aktivity zaměřené na medializaci a zprostředkování informací o 

nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech 

ochrany před trestnou činností (letáky, brožury, regionální média, kabelová televize)             

- propagační, ukázkové a sportovní aktivity - sportovně branné soutěže pro žáky 

základních škol, dopravní výchova na dopravním hřišti, ukázkové a propagační akce 

zaměřené na spolupráci bezpečnostních složek  
 

Preventivní projekty a aktivity mají víceletou udržitelnost  a navazují na dlouholetou činnost 
institucí města Jeseník zabývajících se prevencí kriminality. 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní analýza 

 

 

Trestné činy 

Celkový počet a struktura trestných činů 

V okrese Jeseník bylo v roce 201 spácháno 789 trestných činů, z toho objasněno 549 případů, což činí 

69,58  %. Největší podíl i v tomto roce na spáchané trestné činnosti měla majetková trestná činnost 

s nápadem 333 skutků. 

 

Srovnáme-li celkový nápad trestné činnosti oproti roku 2014, sledujeme pokles o 272 případů. Byl 

zaznamenán nárůst objasněnosti krádeží vloupáním v porovnání roku 2014 a 2015 a to o 11,7 %.  

 

V rámci OOP Jeseník bylo v roce 2015 zaevidováno celkem 475 případů, z toho 329 případů bylo 

objasněno, což je 69,26 %. Ve srovnání s rokem 2014 to je pokles o 135 trestných činů.  

 

 

 

 

Srovnání nápadu TČ u vybraných problematik – územní odbor Jeseník 

 

2014 2015 

  nápad objasněno v % nápad objasněno v % 

celková kriminalita 1061 759 71,54 789 549 69,58 

násilná TČ 128 105 82,03 88 71 80,68 

mravnostní TČ 7 7 100 5 4 80,00 

majetková TČ 456 222 48,68 333 167 50,15 

- krádeže vloupáním 171 68 39,77 136 70 51,47 

- krádeže prosté 223 117 52,47 137 71 51,82 

hospodářská TČ 98 91 92,86 85 68 80,00 

ostatní TČ 195 173 88,72 159 127 79,87 

zbývající TČ 177 161 90,96 119 112 94,12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    Porovnání trestné činnosti na ÚO Jeseník 

                   rok 2014 a 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rozbor nápadu trestné činnosti dle místních částí a ulic 

V další části je proveden rozbor nápadu trestné činnosti s rozdělením dle místních částí a ulic v Jeseníku. 

Zpracované údaje se vztahují na případy, které byly ve sledovaném období spáchány. 

 
 
 

 

2014 2015 

  Jeseník Bukovice Dětřichov Jeseník Bukovice Dětřichov 

násilná TČ 64 2 1 24 6 0 

mravnostní TČ 8 0 0 1 2 0 

majetková TČ 197 33 4 135 13 0 

- krádeže vloupáním 44 11 2 33 4 0 

- krádeže prosté 99 9 2 56 7 0 

hospodářská TČ 37 2 0 35 1 0 

 

 
 

S ohledem na nápad trestné činnosti v městských částech Bukovice a Dětřichov je v následujícím grafu 

porovnána zatíženost pouze v samotném Jeseníku. 



 
 

Srovnání nápadu TČ ve městě Jeseník v letech 2014 a 2015 

 

 
 
 
 
 
 

Z předložených údajů je jednoznačně zřejmé, že největší podíl zatíženosti nápadem 

trestné činnosti nese centrum města Jeseník, proto je v další tabulce uvedena trestná 

činnost na nejfrekventovanějších ulicích. 

 
 
 
 

 

2014 2015 

Masarykovo náměstí 11 16 

Lipovská 30 25 

Dukelská 24 17 

náměstí Svobody 7 6 

Šumperská 10 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Srovnání nápadu TČ podle místních částí a ulic ve městě Jeseník v letech 2014 

 a 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘESTUPKY 

Skladba přestupkové činnosti je na celém teritoriu územního odboru Jeseník rovnoměrná a v porovnání 

s uplynulými lety neměnná. Stejně jako v uplynulých letech i zde jsou nečastějším přestupkovým jednáním 

delikty v dopravě, proti občanskému soužití, proti majetku a nakonec delikty v oblasti zneužívání alkoholu a 

toxi. 

 
 
 

Přestupky – územní odbor Jeseník 

 2014 2015 Nárůst/ pokles 

Blokově 2332 1365 -967 

Oznámeno 1014 868 -146 

Celkem 3346 3003 -343 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Srovnání nejčastějších deliktů v letech 2014 a 2015 v rámci územního odboru 

Jeseník  

 

 
 

 

 

 

Přehled přestupků na OOP Jeseník 

OOP Jeseník 2014 2015 Nárůst/pokles 

Blokově 264 141 -123 

Oznámeno 449 279 -170 

Odloženo 285 132 -153 

Celkem 998 671 -327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Statistická data z činnosti Městské policie Jeseník za rok 2015 (výpis) 

 
I. PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY 

 
  U celkově zjištěných 1325 přestupků anebo jiných správních deliktů 
 
a) byla zaznamenána následující struktura dle nejpočetnějších skutkových podstat:  
 

Přestupky bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích 
Zejména § 125c odst. 1 písm. k) 796 

Přestupky proti majetku § 50 odst. 1 písm. a), b) 199 
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní 

správě a přestupky proti pořádku v územní 

samosprávě (porušování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení města, kraje) 

§ 46 odst. 1 a odst. 2 185 

Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 odst. 1 písm. a) až h) 

§ 47b 

§ 48  

93 

Správní delikty provozovatele vozidla 

podle zákona č. 361/2000 Sb. 
§ 125f   53 

Přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
§ 30  31 

Přestupky proti občanskému soužití § 49 24 
 

. b) byl další postup nakládání s podezřením z přestupku (správního deliktu) následující: 
 

Projednané strážníky v blokovém řízení 281 
     

Projednané v pravomoci strážníků bez sankce – tzv. „domluvou“  892 

 
Podezření z přestupku nebo jiného správního deliktu oznamovaná 

správním orgánům  

260 

Z toho přestupky nebo správní delikty „dopravní“ (podle zák. č. 361/2000 

Sb., 13/1997 Sb.) 

132 

Z toho ostatní přestupky / jiné správní delikty 128 
     

Podezření z přestupku předaná Policii ČR k dalšímu opatření, šetření  34 

 
Přestupkové jednání spáchané osobou mladší 15-ti let (osobou bez 

správní odpovědnosti), které bylo předáno zákonnému zástupci k 

„výchovné“ pravomoci  

28 

 

Přestupkové jednání spáchané osobou mladší 18-ti let (osobou mladistvou 

nebo osobou bez správní odpovědnosti), které bylo sděleno poskytnutím 

osobních údajů orgánu veřejné moci – zpravidla oddělení sociálně právní 

ochrany dětí (OSPOD) k dlaší práci s nezletilými a jejich zákonnými 

zástupci 

16 

 
 
 
 
 



 
II. TRESTNÉ ČINY 

 
Městskou policií oznámeno Policii ČR celkem 59 skutků - podezření ze spáchání trestného 
činu (zejména přečinu). 
 

III. PŘEDVEDENÍ OSOBY 
Na Policii ČR anebo na žádost správního orgánu města realizováno strážníky MP celkem 24 
předvedení osob.  

 
IV. ASISTENCE na žádost a výjezdy strážníků MP místo Policie ČR 

Na žádost složek IZS, orgánů veřejné moci nebo institucí podílejících se na zajišťování ochrany 
osob a majetku bylo městkou policií uskutečněno celkem 236 asistencí, z toho: 
 

Asistence MP na žádost      c e l k e m   236 

Asistence MP na žádost POLICIE ČR 152 

Asistence MP na žádost Hasičského záchranného sboru 45 

Asistence MP na žádost Zdravotnické záchranné služby 7 

Asistence MP na žádost městského úřadu, správního orgánu nebo příspěvkové 

organizace města 

32 

 

Samostatné výjezdy strážníků k událostem místo Policie ČR (na žádost policie – 

z důvodu nebezpečí časové prodlevy nebo důvodů kapacitních) 

20 

 

V. Některé další činnosti strážníků MP 
 

POMOC strážníků městské policie fyzickým osobám v nouzi 
(například osoba ovlivněná návykovými látkami – nešlo-li o poskytnutí 1.pomoci, pomoc 
osobě s otevřením bytu, řidiči při poruše vozidla anebo při otevření vozidla apod.) 

 79 

VÝJEZDY strážníků MP k objektům na základě signálu PCO 115 
ODCHYCENO zvířat, především psů vyškolenými strážníky 59 
NALEZENÉ VĚCI – odevzdáno majiteli nebo městskému úřadu 72 
POČET VÝJEZDŮ HLÍDEK MP NA ZÁKLAĎE POŽADAVKU OBČANA CELKEM 533 

 

VI. APLIKACE některých oprávnění strážníků s vyšší mírou zásahu do ústavních 
práv a svobod občanů, napadení strážníka v pracovní době: 

 

Použití donucovacích prostředků 5 

Předvedení osob /viz výše) 11 

Útok na strážníka  2 
 

Zpracoval: Bc. Miroslav Táborský                                                                             
    
 
Stanovisko komise:  
 
Komise po projednání doporučila schválit plán prevence na rok 2016 - 2017  
a analýzu bezpečnosti města Jeseník. 
 

 

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
 



 
Návrh na usnesení: 
 
Rada města schvaluje plán prevence kriminality na rok 2016 - 2017 a analýzu bezpečnosti města 
Jeseníku. 
 
 
3. Dalším projednaným bodem komise byly předložené projekty prevence kriminality 

z grantového programu MVČR na rok 2016. 
 
 

 
Předseda zahájil rozpravu k připravovaným projektům - záměrem prvního projektu Pohyb pomáhá, 
sport sbližuje je vytvoření venkovního prostoru s fitness prvky určenými pro smysluplné aktivní 
využití volného času cílovou skupinou mládeže pod dvanáct let v lokalitě, kde jsou v těsné blízkosti 
soustředěna dvě velká sídliště, střední a učňovská škola, kde dochází ke shromažďování většího 
počtu skupin mládeže. Umístěním venkovních strojů pro fitness je možné podchytit zájem o sport, 
nastartovat zájem o změnu životního stylu i pro skupiny sociálně vyčleněných zájemců ze sociálně 
a ekonomicky znevýhodněného prostředí. 
 
 
 
Dalším projektem je projekt Letní tábory s DUHOU III - jedná se o opakovaný projekt, který byl 
kladně hodnocen nejen účastníky ale i rodiči a širokou veřejností. Letní tábory jsou koncipovány 
prožitkově vzdělávací formou pro děti z SVČ DUHA a klienty OSPODu Jeseník. V průběhu táborů 
(dle typu výběru příměstský, víkendový, pobytový) je pro děti připraven strukturovaný program 
sestavený podle potřeb cílových skupin a celkového cíle táborů. 
 

 
 

 
 
Stanovisko komise: 

 
Komise prevence kriminality schválila návrh podání žádosti k realizaci výše uvedených projektů.
  

 

 
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE  0 
 
 

 

 

 

 
Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 

 
Zpracoval: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


