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Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku

Středa, 17. 2. 2016, přístavba MěU

Přítomní:
Bc. Miroslav Doležel - předseda komise
Ing. Antonín Ušela - člen
npor. Bc. Jaromír Hošek - člen
Jaroslav Klimeš - člen
Jaroslav Krůžela - člen
Kateřina Klausova - zapisovatelka
Sára Jägermanová - host
Jiří Vlček - host
Majitelé pohostinských zařízení - viz prezenční listina
Zápis:
Kontrola úkolů:

l. Odpověď paní Malinové na vyhodnocení průjezdnosti - RM Vrbna pod Pradědem
předala OVaŽP

2. Zaslat Metodiku pro tvorbu strategického dokumentu - splněno sl. Klausova
3. Doporučení RM Vrbna pod Pradědem řešit otevírací dobu podniků, kde se podává

alkohol a které fungují do biˇzkých ranních hodin nebo jsou otevřeny nepřetržitě ~

majitelé a provozní jsou pozváni na jednání komise prevence kriminality 17. 2.
2016

4. Noční hlídky by měly avizovat špatně osvětlená místa ve Vrbně pod Pradědem - viz
zpráva od pana Hoška. Dále komise navrhuje špatně osvětlené místo Ve Svahu u

spodních garáží, ulice Polní (u dětského hřiště - schodiště)

Program jednání:
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k opravě nebezpečného místa na ulici Husova u ˇ oi
prodejny CBA, je Zde krátké prudké místo bez =
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Zábradlí, už Zde upadla Starší paní. Místo je
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velmi nebezpečné Zejména pro Starší osoby. ~
ˇ

komise doporučuje vybudovat zábradlí .
r

Pan Vlček seznámil komisi se současným
stavem ve Vrbně pod Pradědem, který je stabilní. Nejvíce se vyskytují případy Z Karlovic a

okolních měst. Momentálněje problém S dovozem drog Z Karlovy Studánky.
Na Vrbensku narůstají problémy S alkoholem. Pěstování marihuany je na školách

vnímáno jako normální. Při pochůzce ve Skateparku našel jointy a je potřeba S touto situací něco
udělat. Do konce tohoto roku bude práce terénního pracovníka posílena - zintenzivnění práce
S drogové Závislýma, gamblery, alkoholová prevence apod. - úkol p. Vlček - zpracování článku



o drogové a alkoholové prevenci - zakoupení testerů (jejich popis, foto) sjednávání besed
apod.

p. Doležel
Navrhl umístění fotopastí do skateparku a lesoparku na základě informací od pana Vlčka

- lepší vymahatelnost škod. - úkol RM Vrbna pod Pradědem

0 Komise se shodla na Zbezpečnění přechodu pro chodce na tahu ulice Jesenická - Nádražní. ~
RM Vrbna pod Pradědem

0Na podmět RM Vrbna pod Pradědem Z předešlého jednání komise prevence kriminality byly do
komise pozvání podnikatele' jednotlivých pohostinských zařízení ve Vrbně pod Pradědem. Pan
Doležel všechny seznámil se Situaci, jaká ve Vrbně pod Pradědem momentálně je. Všichni
podnikatelé dostaly prostor se k Situaci vyjádřit.
Došlo ke shodě mezi podnikateli a komisí. Podnikatelé dostali za úkol jakýkoliv přestupek
nahlásit policii. Policie Zkontaktuje město a dále se bude každý případ řešit. Návrhem bylo
zabránit občanovi vstup do pohostinských Zařízení Ze strany města. - úkol p. Hošek - zjistit
účinnost právního předpisu

Ve Vrbně pod Pradědem dne 19. 2. 2016

Zapsalaz Kateřina Klausová



V I
Ĺ"

'istina
VRBN9

Komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochrany veřejného

pořádku - 2015

Datum a místo: středa 17 .2. 2016 od 15 hod V Qřístavbě MěÚ

Iméno a příjmení Tel. číslo Podpis

Bc. Miroslav Doležel UI//~ .Y

BC- Jaromír Hošek
. »Q

lng. Antonín Ušela

Jaroslav Klimeš

Jaroslav Krůžela
ˇxx v f

Hosté:
/' * /Í

Jiří Vlček
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Sara Iagermanova
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Kateřina Klausová

Zapisovatclka
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Jednání - pohostinská Zařízení

Místo konání akce: Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem

Den konání akce: 17. 2. 2016

Or anizátor akce: Městsk ' úřad ve Vrbně od PradědemY P

Příjmení a jméno Subjekt Kontakt e Podpis Í
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From: Alena Kiedroňová [malítoZalena_kledronovagöivrbriopgcz]
Sent: Wednesday, February 10, 2016 3:16 PM
To: Jiří Skácel
Cc: Květa Kubíčková; Miroslav Adámek
Subject: podnět ~ chybí Zábradlí

Pane Skácele,

byla tady před chviličkou paní Hacurová S podnětem k opravě nebezpečného místa:

na Husově u prodejny bývalé Maji je krátké prudké místo bez Zábradlí, upadla tam jedna starší paní a zle
Si natloukla.
Podle pani Hacurové je to Zejména pro Starší občany velmi nebezpečné místo a může tam dojít ke
Zranění. Prosí město O instalaci zábradlí.

Předávam informaci jako podnět k řešení.

Zdravím

Mgr. Aięna KIEDROŇOVÁ

Sekretariát, odbor vnitřních vëcí
MeU Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Tel.: +420 554 795 125, lD datové schránky: Znnbahx, e-mail:alena.kiedronOva@vrbnOQQ.cZ,
web.: v~iww,vrbnoQQ.cZ
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PČR MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE
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Uzemní odbor Bruntál
Obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem

Vrbno p. Pradědem 15. 2.2016

Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Komise veřejného pořádku a prevence kriminality
793 26 Vrbno pod Pradědem

Vyhodnocení situace a stavu veřejného osvětlení ve Vrbně pod Pradědem - návrh na doplnění

V rámci spolupráce mezi PČR a MÚ Vrbno pod Pradědem byla v rámci běžného výkonu služby
policisty OOP Vrbno pod Pradědem provedena kontrola funkčnosti a dostatečnosti veřejného
osvětlení ve městě a to V obdobi od 20.1.2016 do 15.2.2016.

Místem, které by bylo vhodné doplnit o veřejné osvětlení se podle policistů nachází na
__ příjezdové komunikaci a před ubytovnou na ul. Sklárenská čp. 600. Toto místo není osvětleno

vůbec.

Další doplnění veřejného osvětlení - místa s přechody pro chodce, které dosud nejsou tzv.
nasvětleny - Zejména ulice S nejvyšším provozem -tedy Jesenická, Nádražní, Zlatohorská -
v místě ukončení chodníku a přechodu chodců vlevo, poblíž firmy TWl_

Zpracoval Z

Q

Npor. Bc.
Vedoucí oddělení A

Nádražní 583
Š 2015 793 28 Vrbno pod Praóedem
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