
 
 

Zápis č. 7  
z jednání  Komise pro prevenci kriminality konaného dne 13.09.2016 

v zasedací místnosti na ul. Tovární 1287 
 
 
 

Doba jednání: 
Zahájení: 14:30 hodin 
Ukončení: 16:30 hodin 
 
 
Přítomni: 
Předseda komise: Bc. Miroslav Táborský 
Tajemník komise: Bc. R. Sedlář 
Členové: Mgr. L. Andělová, pprap. M. Matějíček DiS, RNDr. O. Vysloužil  
 
 
Zahájení: 
 
Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil jednání.  

 
 

1. Vyhodnocení projektu 
 
Komise prevence kriminality na svém 7. zasedání projednala průběh a realizaci projektu Letní 
tábory s DUHOU III. s dotační podporou Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
MVČR.   
Realizací projektu se podařilo navázat na předchozí preventivní aktivity z let 2014-2015 a  
dlouhodobou tradici činnosti SVČ DUHA Jeseník, která zajišťuje pestrou škálu volnočasových aktivit 
pro děti a rozšířit ji o možnost vyplnění období mimo školní rok - letní prázdniny. Projekt Letní 
tábory s DUHOU III., který proběhl dle harmonogramu projektu v měsících červenec - srpen, snížil 
riziko ,,bezprizorního“ využívání volného času dětí, jejich možného ohrožení sociálně patologickými 
jevy a trestnou činností v období letních prázdnin. Projekt, pedagogicky zajištěný 6 kmenovými a 4 
externími pracovníky, umožnil zajistit účast na využití letních táborových aktivitách 32 dětem ze 
sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin vybraných OSPODem. V souladu s projektem se tak 
naplnila i celková koncepce projektu, kdy se podařilo zvýšit komunikaci, přiblížit vzájemné vztahy, 
které budou impulsem k dalšímu vhodnému zužitkování mezi dětmi vzájemně, rodiči, ale i 
s ostatními zainteresovanými subjekty (OSPOD, PČR, Městská policie, SVČ DUHA) participujícími na 
projektu.   
 
2. Nový kamerový bod    
 
Komise prevence kriminality na svém 7. zasedání projednala potřebu pořízení nového kamerového 
bodu na ulici Dukelská v Jeseníku. 
Pořízení kamerového bodu na ulici Dukelská vyplynulo z potřeby zajistit ochranu majetku města 
Jeseník - Areál městského koupaliště. Městská policie předala Radě města Jeseník, na 50. zasedání 
Rady města Jeseník konané dne 18.03.2016 na zřízení kamerového bodu finanční a technickou 
rozvahu a nabídkový list. Vzhledem k okolnostem, kdy nedošlo k dohodě s provozovatelem areálu, 
řešila komise jinou alternativu umístění kamerového bodu, kdy se jako nejvhodnější jevilo umístění 
kamery na budovu č.p.1241 ulice Dukelská. Vhodnějším umístěním kamerového bodu, se výrazně 
zlepší obrazové pokrytí nejen areálu koupaliště ale zejména veřejného prostranství, tedy 
zabezpečení prostoru na ulici Dukelská a Fučíkova, včetně veřejného parkoviště, jako prevence 



před možným vznikem materiálních škod a zároveň eliminaci možného protiprávního chování, 
řešení dopravních situací apod. Umístění kamerového bodu bude řešeno Městskou policií jako 
Veřejná zakázka podle směrnice č.1/2015.                            
 
3. Veřejný pořádek - osoby bez domova 
 
Komise prevence kriminality na svém 7. zasedání projednala problematiku bezdomovectví a její 
dopad na veřejný pořádek ve městě Jeseníku. 
Situací se KPK zabývala již na 6. zasedání, kdy byla navržena součinnostní opatření mezi 
zainteresovanými složkami zabývajícími se zmíněnou problematikou - Městská policie Jeseník, 
Policie ČR Územní obvod Jeseník, Odbor sociálních věcí, Správní odbor městského úřadu 
v Jeseníku i Oddělení hmotné nouze Úřadu práce. Vyhodnocením aktuálního stavu byla potvrzena 
účinnost opatření, která přinesla výrazné zklidnění situace zvláště ve středu města a před 
prostranstvím supermarketů kde docházelo k nejčastějším projevům narušování veřejného 
pořádku. Komise PK bude i do budoucna hledat efektivní formy a možnosti eliminace těchto 
nežádoucích sociálně-patologických jevů. Jedním z nich je i výše zmíněný kamerový bod 
monitorující nejen majetek města (areál koupaliště), ale i veřejné prostranství ulic Dukelská a 
Fučíkova, kde docházelo ke kumulaci nepřizpůsobivých osob za účelem žebrání, požívání 
alkoholických nápojů apod. Situaci by mohl výrazným způsobem v katastru celého města zlepšit i 
připravovaný projekt počítající s možností zapojení až čtyř asistentů prevence kriminality do řešení 
této problematiky.  
 
 
Stanovisko komise: 

 
Rada města bere uvedené informace na vědomí  
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 
 
 
Zpracoval: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 


