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Zápis č. 1 

         
z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 12.1. 2023 

 
Přítomni: Bc. Jan Fukala, Jiří Šarman, Mgr. Bc.  Martin Novotný, Jiří Jelínek, Mgr. Miroslav 
Partyka, – členové komise; Roman Kaderka – garant komise; Mgr. Zdeněk Gerstberger – 
tajemník komise 
Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová,  Ing. Václav Urban, Mgr. Jiří Kovalčík, Mgr. Ondřej Wind 
Omluveni: - 

 
Program: 
 
1. Zahájení  
2. Jednací řád komisí Rady města Jeseník 
3. Termíny jednání komise pro bezpečné město v roce 2023  
4. Náplň činnosti komise pro bezpečné město na rok 2023 
5. Úsporná opatření na veřejném osvětlení 
6. Bezpečnostní situace v podchodu pod dráhou na ul. Alšova (tzv. "myší díra") 
7. Různé 
8. Závěr 
 
 
1. ZAHÁJENÍ 

Předseda komise přivítal všechny přítomné a vyzval je k vzájemnému představení se. Poté 
komise přistoupila ke schválení programu jednání. 

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 1. jednání komise pro bezpečné 
město ze dne 12. 1. 2023. 
PRO: 5  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 
 
2. JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA JESENÍK 

Předseda komise seznámil podrobněji členy komise s Jednacím řádem komisí Rady města 
Jeseník. 
 
 
3. TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO V ROCE 2023 

Příprava a zasedání komise bude probíhat v souladu s čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady 
města Jeseník. Komise pro bezpečné město se bude scházet zpravidla jednou za 5-6 týdnů, dle 
potřeby i dříve, kdy kalendářním dnem pro jednání komise je stanoven čtvrtek, hodina 15:00. 
Tajemník komise bude o termínu zasedání komise s časovým předstihem informovat vedoucí 
odborů, vedoucí oddělení, vedení města, ředitele městské policie a Policii ČR. Současně bude 
tajemník komise o termínech zasedání informovat zástupce Darmoděje, Člověka v tísni a 
zástupce azylového domu Boétheia.  
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4. NÁPLŇ ČINNOSTI KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO NA ROK 2023 

Hlavní náplní práce komise v roce 2023 bude lokalizování rizikových míst na území města a 
zpracování návrhů na řešení situace v dotčených místech se zaměřením na sekundární prevenci 
– rizikové skupiny osob (lidé bez domova, osoby se závislostmi, recidivisté, atd.), při spolupráci 
s neziskovými organizacemi působícími ve městě Jeseníku jako preventivní složkou, dále při 
spolupráci s Městskou policií Jeseník a Policií ČR jako složkou represivní. Komise pro bezpečné 
město úzce spolupracuje s radou města a podílí se na rozvoji činnosti Městské policie Jeseník a 
SDH Jeseník. Komise pro bezpečné město se zabývá dotačními tituly, které souvisí s bezpečností 
města. Komise pro bezpečnost města spolupracuje se složkami IZS.  

Usnesení: Komise pro bezpečné město doporučuje radě města schválit Plán činnosti komise pro 
bezpečné město na rok 2023. 
PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5. Úsporná opatření na veřejném osvětlení 
 
Úplné vypnutí veřejného osvětlení způsobuje komplikace při výjezdech zdravotnické záchranné 
služby pro případný zásah. Stejné problémy by pak vznikly i hasičskému záchrannému sboru. 
Absence veřejného osvětlení způsobuje horší orientaci mezi zástavbou a celkově komplikuje 
zásah integrovaného záchranného systému.  
Současně by také při úplném vypnutí veřejného osvětlení byly ztíženy zásahy Police České 
republiky a Městské policie Jeseník, kdy při specifickém druhu zásahu je osvětlení žádoucí. Je 
nutné dodržovat také prevenční činnost, která kriminalitě předchází. Úplné vypnutí veřejného 
osvětlení by mohlo znamenat zvýšení kriminality, což není žádoucí.  
V případě, že by došlo k rozhodnutí světla vypnout, tak komise navrhuje radě, aby byla 
zachována pomocí veřejného osvětlení dostatečná viditelnost. Mohlo by dojít například ke 
ztlumení světel nebo by bylo vhodné, aby bylo alespoň rozsvíceno každé druhé světlo.   
 
Usnesení: Komise pro bezpečné město nedoporučuje celoplošné vypínání veřejného osvětlení 
dle předloženého návrhu a navrhuje částečné vypínání veřejného osvětlení tak, aby byla 
zachována dostatečná viditelnost, vyjma přechodu pro chodce.  
PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 
 
6. Bezpečnostní situace v podchodu pod dráhou na ul. Alšova (tzv. "myší díra") 

 
Na místě v současné době žádné osoby nesetrvávají. Místo je monitorováno hlídkou městské 
policie a také asistenty prevence kriminality. Odpadky byly z prostoru podchodu odklizeny. 
Jakmile dojde k oteplení, tak je předpoklad, že počet osob setrvávajících v okolí podchodu se 
bude zvyšovat. Bylo by možno umístit kameru na ulici Alšova, kdy by tato kamera měla 
preventivní účinek. Je zajištěna přítomnost strážníků městské policie a asistentů prevence 
kriminality, kteří na podchod soustavně dohlíží. Bude vznesena připomínka na České dráhy, aby 
byl podchod osvětlen. Na místě je možné také zřídit služebnost a nainstalovat v blízkosti 
podchodu světla, nicméně i v současné době je podchod osvětlen. 

 
 
 
 
 



 

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Komise pro bezpečné město 
___________________________________________________________________________ 
 

 
7. RŮZNÉ 

Nebyly vzneseny žádné návrhy nebo připomínky.  
 
 
8. ZÁVĚR 

Předseda poděkoval členům komise za účast a popřál mnoho úspěchů v novém roce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha k zápisu: 
Plán činnosti komise pro bezpečné město na rok 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Zdeněk Gerstberger, tajemník komise 
 
Schválil: Bc. Jan Fukala, předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


