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Zápis č. 12 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 24. 9. 2020 
 

Přítomni: Ing. Vít Dorničák, Ph. D., Mgr. Michaela Kolomazníková, JUDr. Patrik Nešpor, 
Mgr. Bc. Martin Novotný, Mgr. Miroslav Partyka – členové komise; Roman Kaderka – 
garant komise, Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 
Hosté: Bc. Kamil Archel, Helena Spěváčková, Ing. Petr Trnovec, Ing. Václav Urban 
Omluveni:  

 
Program:  

1. Zahájení  
2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku – rekapitulace letní sezóny 2020 

3. Informace k opatření v souvislosti s pandemií COVID-19  
4. Různé 

5. Závěr 

 
 
1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, 
že komise je usnášení schopná, v počtu 5 členů. Dále přivítal nového člena komise, kterým se dne 
7. 9. 2020 stal ředitel Městské policie Jeseník, Mgr. Bc. Martin Novotný. 

Na 66. zasedání rady města Jeseníku se usnesla rada města následovně: 

Usnesení č. 1866 
Rada města bere na vědomí rezignaci pana Radka Sedláře na člena komise pro bezpečné město 
ke dni 3. 9. 2020. 

Usnesení č. 1867 
Rada města jmenuje člena komise pro bezpečné město pana Martina Novotného ke dni 7. 9. 
2020. 

 

Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 12. jednání komise pro bezpečné 
město ze dne 24. 9. 2020. 
PRO: 5  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, Heleny 
Spěváčkové a Petra Trnovce na 12. zasedání komise pro bezpečné město dne 24. 9. 2020. 
PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU – rekapitulace letní 
sezóny 2020 

Mgr. Bc. Martin Novotný, člen komise, ředitel Městské policie Jeseník: 

COVID – 19 - od 16. března 2020 do ukončení vládních opatření se strážníci Městské policie 
Jeseník prioritně zaměřovali na kontrolu dodržování mimořádných opatření, vyhlášených 
usnesením Vlády České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kdy ostatní 
policejní činnosti minimalizovali tak, aby bylo zabráněno přenosu onemocnění. Během svých 
kontrol zjistili a upozornili celkem 108 osob na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez 
ochrany dýchacích cest, 20 osob bylo zjištěno, upozorněno a vykázáno z veřejného místa z 
důvodu omezení pohybu. Celkem 25-ti osobám byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná 
rouška, a to i opakovaně. U drtivé většiny zjištěných pochybení nebo opomenutí mimořádných 
opatření, postačila na místě „domluva“(v 62 případech), kdy poučené a upozorněné osoby 
pokynů strážníků na místě uposlechly. Ve 46 případech muselo být opakované porušení 
povinnosti, které vyplývá z mimořádných opatření, postoupeno příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu opatření. 

V letních měsících letošního roku strážníci Městské policie Jeseník opakovaně řešili osoby bez 
domova, které svým chováním a jednáním narušovaly veřejný pořádek ve městě. Nejčastějším 
protiprávní jednání těchto osob, bylo žebrání a požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, kde je to zakázáno na základě OZV města Jeseník č. 3/2015. Strážníci MP Jeseník po 
počátečních domluvách a vysvětlování přešli k faktickému nekompromisnímu zabavování 
alkoholických nápojů a k udělování pokut. Městská policie Jeseník od cca 20. 06. 2020 do 
dnešního dne odebrala osobám, narušujícím veřejný pořádek tím, že opakovaně porušují obecně 
závaznou vyhlášku města Jeseníku, požíváním alkoholických nápojů na obligatorně vymezených 
místech veřejného prostranství, kde je to zakázáno, 78 alkoholických nápojů a lihovin. Dané 
protiprávní jednání bylo strážníky MP Jeseník řešeno příkazem na místě - správním trestem 
pokutou, pokud s tím osoba obviněná s přestupku na místě souhlasila, anebo oznámením 
správnímu orgánu, kde za porušení obecně závazné vyhlášky je možné uložit pokutu až do výše 
sto tisíc korun. Odňaté věci - alko nápoje po projednání věci správním orgánem, propadnou státu 
a jsou odvezeny na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkový k dalšímu opatření. 

Městská policie Jeseník prostřednictvím vedení města požádala a zároveň by i ráda získala 
vyřazené vozidlo ve službách Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve službách 
městské policie by bylo vozidlo využito ve prospěch občanů města Jeseníku při zabezpečování 
veřejného pořádku. Oproti současným služebním vozidlům městské policie Jeseník, které slouží 
pro převoz podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci, by požadovaný 
vůz nabízel podstatně lepší komfort pro jeho posádku, a to zejména při manipulaci s 
přepravovanými osobami i s ohledem na běžný stav přepravovaných podnapilých osob, kdy tyto 
bývají nezřídka silně znečištěny a výhodou je omyvatelný povrch sedadel spolu s dalšími prvky 
interiéru vozidla a jeho snadnější dekontaminace. Dále při manipulaci s přepravovanou 
podnapilou osobou jde i o samotnou bezpečnost strážníků, kdy naložení osoby by se provádělo 
většími dveřmi ve stoje, což by případně konstrukce požadovaného vozu umožňovala. 
Potřebnost vozidla pro práci strážníků Městské policie Jeseník je nepochybná, jelikož k 
podnapilým osobám vyjíždí takřka každý den, kdy za poslední dva měsíce MP Jeseník realizovala 
8x dopravu podnapilých osob do PZS v Olomouci, z toho dvě ve spolupráci s Policií České 
republiky. Požadované vozidlo by bylo primárně určeno jako převozové vozidlo podnapilých 
osob na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici v Olomouci s tím, že by bylo 
využíváno i pro odchyt a přepravu zvířat. 
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Ing. Petr Trnovec, referent odboru správního Městského úřadu Jeseník, agenda přestupkového 
řízení: 

Jako správní referent a oprávněná úřední osoba projednávající přestupky proti veřejnému 
pořádku a proti pořádku v územní samosprávě informoval členy komise o stavu na úseku 
projednávání porušování právních norem, zejména osobami bez přístřeší, kdy shrnul aktuální 
zkušenosti z nového pojetí městské policie na úseku boje s nežádoucími jevy v souvislosti s 
konzumací alkoholu v rozporu s ust. § 3 Obecně závazné vyhlášky Města Jeseníku č. 3/2015 O 
zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství. Informoval o tom, 
že v důsledku tohoto nového postupu došlo ke znatelnému zvýšení oznamovaných přestupků o 
konzumaci alkoholu na místech, kde je to zmíněnou vyhláškou zakázáno. 

Vyzvedl dobrou spolupráci s městskou policií a správním orgánem ÚZSVM. Od doby změny 
vedení městské policie došlo k razantní změně v přístupu k osobám, které pravidelně tuto 
vyhlášku porušují. Těmto občanům, zejména pak občanům bez přístřeší, kteří masivně porušují 
nejenom jmenovanou vyhlášku, ale právní řád obecně, je strážníky trpělivě a opakovaně 
vysvětlováno, že konzumace alkoholu na místech, kde je to zakázáno předmětnou vyhláškou, 
rozhodně není jejich lidským právem, jak se mnozí snaží tvrdit, ale že se dopouštějí 
protiprávního jednání. Současně byla zavedena praxe odnímání alkoholu, který je po 
provedeném správním řízení, kdy je vysloveno propadnutí věci, likvidován Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Právě zde byla nastavena efektivní komunikace mezi 
správním orgánem, ředitelem městské policie a zmíněným úřadem pro zast. státu. 

Dále členy komise informoval o zpětné vazbě od občanů, kdy má informace o tom, že osoby bez 
domova již vnímají nový přístup k tomuto hromadnému a déle trvajícímu porušování pravidel. 
Jsou poznatky o tom, že část těchto osob se již snaží vyhnout konfrontaci se strážníky, a to právě 
z důvodu zabrání alkoholu. Zatím nelze hovořit o tom, že by došlo ke kvalitativní změně chování 
u těchto přestupců, leč pomalu se vytrácí jistá ostentativnost a pohrdání veřejnou mocí. Jsou 
však jedinci, kteří dál pokračují v naprosto nepřijatelném, arogantním a mnohdy velmi 
vulgárním chování ke strážníkům, kteří musí tyto útoky snášet. 

Je zde reakce přímo z řad těchto problematických osob, že nejvíce jim vadí převoz na 
protialkoholní záchytnou stanici, kdy ztrácejí kontakt se svojí komunitou v Jeseníku. Zajištění, či 
odnětí levného alkoholu je tolik netíží, protože pro ně není velkým problémem si pořídit další. 
Jsou případy, kdy jeden a tentýž občan je opakovaně několikrát za den projednáván strážníky při 
konzumaci alkoholu. 

Správní orgán, potažmo město nemá žádné jiné, legální prostředky, jak tomuto nežádoucímu 
jevu zamezit. Vyslovil názor, že v tuto chvíli je v dané oblasti jak ze strany Města Jeseník, tak i 
Městské policie Jeseník a správního orgánu učiněno maximum možného. 
 
 

Bc. Kamil Archel, ředitel Boétheia SKP: 

Shrnul informace k provozu noclehárny Boétheia v zimním období v případě mrazů: 
Ze standardu azylového domu: „Vykázání uživatele z Azylového domu pozastaví pracovník 
v sociálních službách tehdy, pokud by u uživatele mělo dojít k ohrožení zdraví nebo života (např. 
mráz vyšší než minus 5° C (viz. pozn.), špatný zdravotní stav uživatele, apod.) Pokud pracovník 
v sociálních službách, uživatele z těchto důvodů nevyloučí, provede o tom zápis do PC - denní 
zápisy.“ Klient s vyšší hladinou alkoholu než jedno promile je umístěn do prostor denního 
centra. Je zde jediná podmínka, kterou musí dotyčný splnit, aby nebyl agresivní vůči personálu 
ve službě a dalším uživatelům. 
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Pozn. k teplotě: prakticky je toto pravidlo uplatňováno při teplotách kolem 0 C, kdy je osoba 
ohrožena podchlazením.  

 
Komise pro bezpečné město vyslovila souhlas s postupem, kterým je v současné době 
pracováno s osobami bez domova v rámci města Jeseník. 
 

3. INFORMACE K OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 

Komise vzala na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 
20581/2020-11/MIN/KAN, účinné ode dne 24. září do 7. října 2020. 

Předseda komise sdělil, že by měl na radnici zasedat v nejbližší době krizový štáb. 

 

4. RŮZNÉ 

Komise projednala podnět hostů hotelu Koruna (Krone) ze dne 6. září 2020, majitelka hotelu 
bude se závěrem komise srozuměna písemně. 
 
5. ZÁVĚR 

Příští zasedání komise se bude konat dne 12. 11. 2020. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 
Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 24. září 2020 
 
 

Podpisy přítomných: 
 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.     přítomen 
 
Mgr. Michaela Kolomazníková     přítomen  
 
JUDr. Patrik Nešpor     přítomen  
 
Mgr. Bc. Martin Novotný     přítomen 
 
Mgr. Miroslav Partyka     přítomen 
 
Roman Kaderka     přítomen  
 
Ing. Veronika Klementová     přítomna 
 
 
HOSTÉ – dle prezenční listiny: 
Bc. Kamil Archel, Helena Spěváčková, Ing. Petr Trnovec, Ing. Václav Urban 


