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Zápis č. 7 
         

z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 17. 10. 2019 

 

Přítomni: Mgr. Michaela Niesnerová, Mgr. Miroslav Partyka, Bc. Radek Sedlář – členové 

komise; Roman Kaderka – garant komise; Ing. Veronika Klementová – tajemník komise 

Hosté: Mgr. Ondřej Kameník, P. Mgr. Stanislav Kotlář, Mgr. Jiří Kovalčík, Soňa 

Landauerová, Petr Němec, Ing. Václav Urban 

Omluveni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D, JUDr. Patrik Nešpor  

 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Mgr. Ondřej Kameník – představení činnosti Křesťanského společenství Jeseník ve vztahu 

k sociálně vyloučeným a nepřizpůsobivým osobám na území města Jeseníku 

3. P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan – představení činnosti Římskokatolické farnosti Jeseník ve vztahu 

k sociálně vyloučeným a nepřizpůsobivým osobám na území města Jeseníku 

4. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseníku 

5. Městská policie Jeseník – zhodnocení činnosti za uplynulé období 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy komise, garanta a pozvané hosty. 

Konstatoval, že komise je usnášení schopná, v počtu 3 členů. Z jednání komise se omluvil Vít 

Dorničák a Patrik Nešpor. Poté komise přistoupila ke schválení programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 7. jednání komise pro bezpečné město ze 

dne 17. 10. 2019. 

PRO: 3  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 Ondřeje Kameníka, Stanislava 

Kotláře, Jiřího Kovalčíka, Soni Landauerové, a Petra Němce na 7. zasedání komise pro bezpečné 

město dne 17. 10. 2019. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise odsouhlasila účast hostů. 
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2. PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JESENÍK VE 

VZTAHU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM A NEPŘIZPŮSOBIVÝM OSOBÁM NA 

ÚZEMÍ MĚSTA JESENÍKU 
 

Činnost Křesťanského společenství v Jeseníku představil p. Mgr. Ondřej Kameník: 

 

Křesťanské společenství má zkušenost s lidmi bez domova víceméně nahodilou. V rámci 

Křesťanského společenství Jeseník nikdy nebyl zaměstnán pracovník nebo pracovní tým, který by se 

těmto lidem věnoval systematicky. Hlavní kontakt s lidmi bez domova probíhá na nedělních 

bohoslužbách. Historicky nejintenzivnější kontakt byl, když se členové společenství scházeli v 

tanečním studiu v Alkronu. Pracovníci dávali těmto lidem najíst, popřípadě je někdo vzal na nákup 

potravin. Dva z nich docházeli na bohoslužby pravidelně několik let. V rámci aktivity praktické služby 

starým a opuštěným lidem (jako práce na zahradě, kolem domu, atd.), byla všem nabízena možnost 

vydělání si peněz tímto způsobem. Mezi dlouhodobými bezdomovci o to nebyl zájem na rozdíl od 

ostatních sociálně slabých. 

Zkušenost Křesťanského společenství potvrzuje asi obecně známý fakt, že aby došlo k nějaké změně 

chování nebo postojů mezi lidmi dlouhodobě bez domova, je nutné, aby s nimi někdo na ulici byl, 

pronikl mezi ně, utvořil si mezi nimi vztahy, získal si jejich důvěru. Něco podobného se povedlo 

Thomasovi Lilliendhalovi v sociálně vyloučené romské komunitě ve Velké Kraši. Tam došlo k 

radikální a trvalé změně chování a postojů dotčených lidí. Thomas Lilliendhal by se měl do Jeseníku 

na delší dobu vrátit. V tuto chvíli však není známo, jaké jsou jeho plány a co mu dovolí jeho pokročilý 

věk.  

Usnesení: Komise pro bezpečné město bere na vědomí informace o činnosti Křesťanského 

společenství Jeseník ve vztahu k osobám bez domova. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise vzala informaci na vědomí. 

 

 

 

3. PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI JESENÍK VE 

VZTAHU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM A NEPŘIZPŮSOBIVÝM OSOBÁM NA 

ÚZEMÍ MĚSTA JESENÍKU 
 

Činnost Římskokatolické farnosti v Jeseníku představil p. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan: 

V souvislosti s osobami bez domova sdělil komisi, že se denně setkává se 2-3 případy, kdy tito lidé 

požádají slušně o jídlo, jsou pokorní, zdvořilí, ve srovnání s jeho působením v jiných městech, jeví se 

mu být hodní. Jde o 3 skupiny, a to bezdomovci, narkomani a Romové - tito chtějí peníze. Do 

Azylového domu dochází 1x týdně farník. Poukázal na činnost Institutu Krista Velekněze v Bílé Vodě, 

kde se právě tito lidé musí zapojit do komunitní práce a spolupracovat, podmínkou je nulová tolerance 

alkoholu. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město bere na vědomí informace o činnosti Římskokatolické farnosti 

Jeseník ve vztahu k osobám bez domova. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Komise vzala informaci na vědomí. 
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4. AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ JESENÍKU 
 

V letním období řešena migrace osob bez domova z jedné části města na druhou. V podzimním a 

zimním období bude činnost strážníků městské policie zaměřena mj. na kontrolu interiérů veřejných 

budov, ve kterých často osoby bez domova hledají útočiště před zimou, jedná se především o čekárny 

autobusového nádraží a vlakového nádraží, suterén Polikliniky, přízemí budovy OC Alkron, přízemí 

Jesenické nemocnice. 

Bezdomovci mají možnost využívat služby Azylového domu v Jeseníku a altánku u Azylového domu, 

za určitých podmínek, a budou na tyto služby strážníky MP odkazováni. 

 

Návrh předsedy komise Mgr. Partyky na banner umístěný na web stránkách městské policie. Tento 

banner by měl informovat občany o tom, že pokud by chtěli upozornit na jakékoliv protiprávní jednání 

ve městě, např. požívání alkoholu na veřejnosti, výtržnosti, opilství, apod., mohou tak učinit 

anonymně na linku MP tel. č. 156. 

 

 

 

5. MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK – ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ 

OBDOBÍ 
 

Činnost Městské policie Jeseník zhodnotil Bc. Radek Sedlář, ředitel Městské policie a člen komise: 

V zákoně o obecní policii je zakotveno mimo jiné, že městská či obecní policie zabezpečuje místní 

záležitosti veřejného pořádku a činí opatření k jeho obnovení. V současné době město trápí osoby bez 

domova, které svým chováním narušují veřejný pořádek ve městě. Nejčastější protiprávní jednání 

těchto osob, je žebrání a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde je to zakázáno 

na základě ustanovení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015. Dalším negativním 

projevem těchto osob je jejich chování, které je právě důsledkem požívání alkoholických nápojů. 

V opilosti se válí po zemi či lavičkách, nebo žebrají od občanů peníze, nebo je vulgárně napadají. 

Strážníci v letních či teplých dnech neustále bojují s tímto nežádoucím jevem, neboť samotní 

„bezdomovci“ resp. osoby bez domova, jsou si moc dobře vědomi faktu, že vymahatelnost resp. 

„represe“ na ně nepůsobí. Z tohoto důvodu mají strážnici svým způsobem svázané ruce. Jedinou 

účinnou metodou, kterou se dá tento negativní jev potlačit, je častý výskyt strážníků v místě shluku 

těchto závadových osob. Strážníci svým působením u těchto osob, jim tímto znemožňují požívání 

alkoholických nápojů. Taktéž při zjištění požívání alkoholických nápojů, jim tento odeberou a 

společně s odebraným alkoholem, tento skutek postupují ve formě oznámení o přestupku na správní 

odbor MěÚ Jeseník. Osoby bez domova se pohybují ve městě za každého počasí. Pokud je teplé a 

hezké počasí, posedávají v parčících, zejména nejvíce na nám. Svobody u voliéry, dále pak za Penny 

marketem, parčíku u kina Pohoda a na nám. Hrdinů. Toto jsou nejčastější místa shluku těchto osob, 

kde svým jednáním narušují veřejný pořádek. Za nepříznivého počasí se tyto osoby shlukují buď 

samostatně, nebo ve skupinkách, nejvíce ve veřejných budovách, jako je MFC Alkron, čekárny (AN, 

ČD), Jesenická nemocnice nebo v budově Ambulantních služeb. V tomto případě hlídka strážníků 
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kontroluje tyto budovy a také městská policie spoléhá na oznámení občanů, na výskyt těchto osob, 

které buď na těchto místech požívají alkoholické nápoje, nebo svým zápachem obtěžují občany. 

Největší nápad veřejného pořádku ze strany osob bez domova byl městskou policii zaznamenán 

v letních měsících tedy červenec a srpen. Například během měsíce července hlídka městské policie 

provedla necelých 200 kontrol u shluku těchto osob. Nejčastěji se vyskytovaly v parčíku  

u voliéry, u kina Pohoda či za Penny marketem.  

Město Jeseník disponuje s čtyřmi asistenty prevence kriminality, kteří buďto samostatně nebo ve 

společné hlídce se strážníky, se taktéž podílejí na potlačení tohoto negativního jevu. Hlavní činností 

asistentů je, že při zjištění takového jevu, patřičnou osobu poučí o jeho protiprávním jednání a požádá 

jej, aby tohoto jednání zanechal. Pokud taková osoba nevyhoví požadavku asistenta prevence 

kriminality, informuje městskou policii, která se dostaví na místo, a věc dále řeší ve své kompetenci.   

Městská policie již zprovoznila své internetové stránky, kde jsou základní informace o městské policii, 

o kamerovém systému a o místech, které jsou monitorovány. Taktéž jsou zde krátké zprávy z činnosti 

MP, nebo také nálezy věcí či zvířat, které naleznou samotní strážníci, ale ve větší míře se jedná o 

nálezy občanů.  

Vzhledem k tomu, že od listopadu tohoto roku bude ve Smetanových sadech působit tzv. správce 

parku, budou strážníci s touto osobou v kontaktu a dále spolupracovat na řešení záležitostí týkající se 

samotného parku. 

 

 

6. RŮZNÉ 

 

Dne 21. 11. 2019 se uskuteční výjezdní zasedání komise spojené s návštěvou Azylového 

domu v Jeseníku a prohlídkou altánku pro osoby bez domova a dále proběhne návštěva 

Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi na ul. Seifertova v Jeseníku. 

 

 

7. ZÁVĚR 

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Klementová, tajemník komise 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, předseda komise 
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Prezenční listina ze dne 17. října 2019 
 
 
 

Podpisy přítomných: 
 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.     omluven 
 
JUDr. Patrik Nešpor     omluven  
 
Mgr. Michaela Niesnerová     přítomna  
 
Mgr. Miroslav Partyka     přítomen 
 
Bc. Radek Sedlář      přítomen 
 
Roman Kaderka     přítomen  
 
Ing. Veronika Klementová     přítomna 
 
 
HOSTÉ – dle prezenční listiny: 

Mgr. Ondřej Kameník, P. Mgr. Stanislav Kotlář, Mgr. Jiří Kovalčík, Soňa Landauerová, Petr 

Němec, Ing. Václav Urban 

 


