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Zápis č. 2 
         

ze zasedání komise pro bezpečné město konaného dne 2. 3. 2023 
 

Přítomni: 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. Bc. Milan Harciník, Monika 
Mžigodová, Adéla Raifová, Bc. Soňa Landauerová, Bc. Kamil Archel  
Omluveni: / 

 
Program:  
1. Zahájení  
2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseník  
3. Informace z neziskových organizací  
4. Různé  
5. Závěr 
 
 
1. ZAHÁJENÍ 

Na jednání komise jsou přítomni čtyři členové komise. Komise je usnášeníschopná.  

Usnesení: Komise pro bezpečné město schvaluje program 2. zasedání komise pro bezpečné 
město ze dne 2. 3. 2023. 
PRO: 4  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 
Podle článku 1 bodu 2 jednacího řádu komisí Rady města Jeseník si v rámci jednacího řádu může 
komise v rámci dané schůze upravit usnesením podrobnější pravidla svého jednání. 
 
Usnesení: Komise pro bezpečné město pověřuje Mgr. Miroslava Partyku právy a povinnostmi 
předsedy komise, a to pro zasedání komise konané dne 2.3.2023. 
PRO: 3  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 
 
Usnesení: Komise pro bezpečné město pověřuje Mgr. Miroslava Partyku ověřením zápisu ze 
zasedání komise konané dne 2.3.2023. 
PRO: 4  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 

2. Aktuální bezpečnostní situace ve městě Jeseník  

Městská policie Jeseník bude na počátku měsíce března realizovat kurz  psovoda a služebního 
psa. V současné době provádí měření rychlosti na předem schválených úsecích, kdy se jedná o 
doprovodnou činnost, prioritou městské policie je dohled nad veřejným pořádkem. Měření 
rychlosti je preventivního charakteru. V poslední době dochází k navýšení počtu osob požívající 
alkohol nebo jinou návykovou látku, což je spojeno s vyšší mírou narušování veřejného pořádku. 
Dochází také ke zvýšené agresivitě pachatelů vůči zasahujícím strážníkům.  

Městská policie také stále monitoruje situaci v podchodu pod dráhou na ulici Alšova (tzn. „myší 
díra“), kde je situace prozatím neměnná. Dohled vykonávají jak strážníci městské policie, tak 
asistenti prevence kriminality. Na místě nebyl zaznamenán výskyt osob, které by porušovaly 
veřejný pořádek, trvale na místě také nikdo nesetrvává. Nepořádek byl odklizen.   
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Město má v místě podchodu zájem o umístění kamery, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o 
majetek města, tak je nutné zřídit služebnost. Tato možnost byla ze strany města řešena se 
Správou železnic, ale vzhledem k probíhajícímu majetkovému vypořádání je nutné oslovit také 
České dráhy. V blízké době budou tedy osloveny České dráhy za účelem zřízení služebnosti.  

Policie České republiky pokračuje v nastolené práci, je kladen důraz na výkon vnější služby. 
Důležitá je hlavně stránka preventivní. Pokračuje se nad dohledem BESIPU. Policie České 
republiky je také nakloněna spolupráci s Městskou policií Jeseník, kdy tato spolupráce je nyní 
realizována a funguje. Velkým problémem v dnešní době je kriminalita v kyberprostoru, kdy 
nejvíce náchylní lidé k podvodům jsou senioři. Také tady se policie bude snažit zaměřit svoji 
činnost.  

 

3. Informace z neziskových organizací  

Členům komise byla představena činnost neziskových organizací působících v Jeseníku. Slovo si 
postupně vzali Bc. Kamil Archel, Monika Mžigodová a Adéla Raifová. Byla popsána činnost 
spolku Boétheia, ústavu Darmoděj a neziskové organizace Člověka v tísni.  

Noclehárna Boétheia běží v zimním režimu, je ubytován každý, kdo neohrožuje bezpečnost. Nyní 
je ubytováno zhruba 10 lidí. Nejsou zaznamenány žádné bezpečnostní problémy.  

Panuje shoda, že cílem komise je více prohloubit spolupráci mezi všemi zainteresovanými 
osobami.   

 

4. Různé 

Byl probrán jednotný systém varování a vyrozumění, jehož základem je síť koncových prvků 
varování. Tento systém má varovat obyvatelstvo před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí. Tajemník komise byl pověřen, aby zařadil tento bod program dalšího zasedání komise, 
kde bude tato problematika podrobně rozebrána.  

V Jeseníku se navyšuje počet stížností na chování osob, které se nachází před diskotékou Viola 
na ulici Slezská v době konání diskoték. Návštěvníci diskotéky jsou zejména v pozdních nočních 
hodinách hluční a dohází mezi nimi k potyčkám. Pořadatelská služba nereflektuje situaci před 
diskotékou. Jedná se o rizikové místo v Jeseníku. Bylo by dobré iniciovat jednání 
s provozovatelem, aby došlo ke zklidnění situace. Je přínosem, že se mladí lidé mohou ve městě 
bavit, ale je nutné se chovat ohleduplně k obyvatelům okolních domů.  

 

5. Závěr  

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné návrhy nebo připomínky. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Gerstberger, tajemník komise 

 

Schválil: Mgr. Miroslav Partyka, člen komise - pověřený ověřením zápisu 


