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Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku

Středa, 14. 4. 2016, kancelář č. 206

Přítomní:
Bc. Miroslav Doležel- předseda komise
Ing. Antonín Ušela - člen
npor. Bc. Jaromír Hošek- člen i'

i

Jaroslav Klimeš- člen i

Jaroslav Krůžela - omluven ~ ,

Kateřina Klausová - zapisovatelka i

Jiří Vlček- omluven ii
ˇ

L ‹

Sára Jägermanová - host Ĺ
Bc. Ondřej Chalupa - host ` “

e

O
Zápis:

i i ii

Kontrola úkolů:
1. Zpracování článku o drogové a alkoholové prevenci, Zakoupení testerů, sjednání

besed apod. - úkol p. Vlček - navrhuje opakování loňského článku, který v listech
vyšel. Jde o pilotní článek, na který je možno plynule navázat. Testery je možno
pořídit v SDP Open House, používají orientační testery fa Elisabeth Pharmacon
na přítomnost pervitinu a jiné na přítomnost marihuany. Testy dělají pouze na
základě žádosti klienta (k soudu, do školy atd.) Pokud bychom chtěli testery na
nějakou akci, musí se specifikovat blíže, na jaké látky má test reagovat a pan
Vlček by doporučil přijatelnou cenovou alternativu k zakoupení.

2. Zjisti účinnost právního předpisu k zákazu vstupu do pohostinských Zařízení - úkol p.
Hošek -jedná se o zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., viz příloha

3. Měla by proběhnout osvěta re?exních prvků. Nejlépe Zveřejnit ve Zpravodaji a na
stránkách města - úkol p. Hošek a p. Ušela - informace byla předána tiskové
mluvčí ÚO PČR Bruntál paní Jirouškové, ta zpracovala materiál a předá ho paní. Trzskalikové k zařazeni do zpravodaje.

4. Zajistit O Velikonocích policii do pochůzkové služby - splněno, byla i dopravní
hlídka

5. Zhotovit nové místa, kde budou mít majitelé psů možnost Svého psa uvázat, když
budou potřebovat nakoupit. Nejlépe Albert a Penny - RM Vrbna pod Pradědem,
přesunuto

6. V zimním období na křižovatce Myslivecká x Jesenická (u TS) probíhá Skládka sněhu.
Upozornit TS, že Zde není Skládka pro Sníh. Když napadl Sníh, chodníky nebyly
odhmuté. Větší důkladnost Ze Strany TS - RM Vrbna pod Pradědem

7. Vybudování přechodu či Značení ~ zvýšený počet chodců u Lesoparku - RM Vrbna
pod Pradědem, přesunuto

8. Zajistit informace O Metodické pomůcce pro období žňových prací - RM Vrbna pod
Pradědem, přesunuto



Program jednání:

p. Krůžela
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0 Je potřeba řešit Zídkový Sloup na ulici Sv. Čecha. Sloup se boití a do budoucna to
vypadá, že se zřítí kompletně. Ohrožuje to kolemjdoucí občany i auta. ~ úkol RM
Vrbna pod Pradědem

p. Doležel
0 Je potřeba, až bude probíhat další oprava komunikace anebo Zásah do vozovky,

kde bude Zákaz vjezdu, aby byla vyznačena objížďka. Je potřeba takovou věc
oznámit Policii Ceské republiky a Hasičskému Záchrannému sboru Ceské. republiky. - RM Vrbna pod Pradědem, Technické služby

0 Ktvorbě strategického plánu musíme oslovit potřebné orgány, které nám dají
přesné informace, které do plánu zapracujeme - úkol sl. Klausová a Sl.

Jägermanová

Na jednání komise prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku byl pozván pan Bc. Ondřej
Chalupa, který komisi přednesl svoji prezentaci na téma Rizikové faktory bezpečnosti ve Vrbně
od Pradědem Z ohledu JPO. V rezentaci 'sou 'asně Zobrazené věci, které 'e otřeba řešit, 'inak
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jsou v ohrožení občané města.

0 Komise proto doporučuje RM Vrbna pod Pradědem projít si prezentaci.
Doporučuje jednou do roka vždy vybudovat alespoň l ks nadzemního hydrantu ->
osazení stávajících podzemních hydrantů. - úkol RM Vrbna pod Pradědem

0 RM Vrbna pod Pradědem by se měla zabývat nástupními plochami u výškových
budov, tj. ulice Husova, Družstevní, Nad Stadionem, Krejčího. Měla by si vyžádat
od stavebního úřadu projektové dokumentace či technické zprávy požámí ochrany,
kde by měly být vyznačené nástupní plochy u výškových budov. Tyto nástupní
plochy je potřeba obnovit či nově Zbudovat. - úkol RM Vrbna pod Pradědem



Prezentaceje přiložena k zápisu.

p. Ušela
0 Hasičský Záchranný Sbor České republiky a Policie České republiky se domluvily,

že dne 13. 5. 2016 proběhne akce, kdy budou Společně projíždět ulice města Vrbna
pod Pradědem a řešit průjezdnost Výjezdové techniky, parkování aut, apod. Z této
akce bude zpracována Zpráva, která bude předložena RM Vrbna pod Pradědem. -
úkol p. Ušela a p. Hošek

0 Měla by se řešit dopravní Situace na ulici Sklárenská. Cestu využívají těžké
nákladní auta, které po této komunikaci vozí dřevo, Skládka dřeva je umístěná na
pozemku Ludvíkovských lesů, tento pozemek pronajímají Pradědskćmu lesnímu
Závodu. Je zde špatné Zabezpečení převážení, cesta je panelová a panely se

rozjíždějí. Komise doporučuje RM Vrbna pod Pradědem se příjezdovou
komunikací zabývat. .le možné omezit přístup na komunikaci autům - max. 3,5t. -

0 úkol RM Vrbna pod Pradědem

Komise prevence kriminality doporučuje RM Vrbna pod Pradědem se zabývat podomním
prodejem, který ve městě vposlední době probíhá. Tato Situace se dá řešit obecně závaznou
vyhláškou. Viz příloha ~ úkol RM Vrbna pod Pradědem

Příšti' jednání komise prevençe kriminality a veřejného pořádku proběhne ve středu dne 18. 5.
2016 v 15:00 vpřištavbě MěU ve VrbněpodPradědem.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 14. 4. 2016

Zapsala: Kateřina Klausová
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Rizikové mista - dostupnost Rizikové místa - dostupnost
techniky JPO (ulice Husova) techniky JPO
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Riziková místa - nedostatečný Riziková místa - nedostatečný
počet nadzemních hydrantů počet nadzemních hydrantů
- návrh doplnění NH na strategická místa - ~ návrh doplnění NH na strategická místa -

Mnichov ‹- u Domova pro seniory Železná - křižovatka u bytových domů
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Riziková místa - nedostatečný Riziková místa - nedostatečný. počet nadzemních hydrantů počet nadzemních hydrantů
= návrh doplnění NH na strategická místa - - návrh doplnění NH na strategická místa -

ul. Husova - nad benzinovou stanicí ul. Krejcího - „malometrážní byty“
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Riziková mista - nedostatečný Rizikové faktoiy bezpečnosti -
počet nadzemních hydrantů řešení...
- návrh doplnění NH na sirategická místa - * VYZHQČGHÍ HÉSÍUPHÍCŇ P|0Ch Pľ0

ui. Mysiivenká - nad MŠ vozidla IZS
v Zvýšení počtu nadzemních hydrantů
- Vybudování parkovacích mist -
zejména u výškových budov

Í
* Ukázněnost Obyvatelü. ._

Děkuji za pozornost...
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Systém ASPI- stav k 20.3.2016 do částky 31/2016 Sb. a 6/2016 Sb.m.S.
200/1990 Sb. - O přestupcích - poslední stav textu

Ochranná opatření

§ 16

Ochrannýmí opatřeními jsou:

a) omezující opatření,

b) zabrání věci.

§ 17

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa. kde se konají
veřejné sportovní, kulturní nebo jiné spoíečenské akce.

(2) Omezující opatření lze uložit pachatelí přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxíkomaniemí (§ 30).. b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě

c) proti veřejnému pořádku (§31 a É),

d) proti občanskému soužití (§__iL§), nebo

e) proti majetku (§ §0).

(3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním poměrüm
pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost
mezi Spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, které má být uloženo.

§ 18

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedene v § 15 odst. 1 gísm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc
zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat.

b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela, nebo

c) vlastník není Znám.
a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný Zájem.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout. jestliže od jednání majícího Znaky přestupku uplynuly dva roky. Ustanovení § 15. odst. 2 platí obdobně.

(3) Vlastníkem Zabrané věci se Stává Stát.

§ 19

Zvláštní ustanovení O mladistvých

(1) Při posuzování přestupku osoby, která v době jeho spáchání dovršíla patnáctý rok a nepřekroćila osmnáctý rok
svého věku (dále jen "mladístvý"), se přihlíží ke zvláštní péčí, kterou Společnost věnuje mládeži.

(2) Přestupek mladistvého nelze projednat v přikaznim řízení a nelze za něj uložit Zákaz pobytu.

(3) Horní hranice pokuty se u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 5 000 Kč. V
blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2 500 Kč.

(4) Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě
na povolání.

§ 20

Zánik odpovědnosti za přestupek

(1) Přestupek nelze projednat. uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat. popřípadě uloženou
sankcí nebo její Zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.



(2) Běh lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož í vydáním
rozhodnutí O přestupku, jímž je obviněný Z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu O uložení
pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho dorućením.

(3) Přerušením běhu lhuty pro projednání přestupku podle odstavce 1 začíná běh nové lhuty pro projednání
přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-Il od jeho spáchání dva roky.

(4) DO běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení
podle zvláštního právního předpísu,3c)

30) Zákon Č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád), ve Znění pozdějších předpisu.
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OBEC Hamry nad Sázavou

Vyhláška č. 1/2015.

Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hamry
nad Sázavou

Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou se na svém Zasedání dne 17. 3. 2015 usneslo

vydat na základě § 10, písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) Zákona č. 128/2000 Sb.,

oobcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen „vyhIáška“):

či. 1

účel vyhlášky
Předmětem této vyhlášky je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na

území obce Hamry nad Sázavou S cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a

vytvořit příznivé podmínky pro Život obyvatel a návštěvníků obce.

či. 2
Vymezení pojmů

(1) Podomní prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo

dalších produktů, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo

nabízeno poskytování Služeb osobami potencionálním uživatelům v objektech

určených k bydlení.

0 (2) Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo

dalších produktů, u kterého nedochází k umístění prodejního Zařízení nebo zboží, je

provozovaný formou pochůzky, přičemž je potencionální uživatel zboží nebo služeb

vyhledáván prodejcem Z okruhu osob na veřejném prostranství.

či. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

(1) Podomní prodej je na území obce Hamry nad Sázavou zakázán!

(2) Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Hamry nad Sázavou zakázán!
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či. 4
Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu

Obce Hamry nad Sázavou.

(2) Poruší-li právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem , při výkonu

podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle
ustanovení § 58 odst. 4 Zákona č. 128/2000 Sb .o obcích ve Znění pozdějších

předpisů uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

. (3) Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou touto vyhláškou, může ji být podle
ustanovení § 46 odst. 3 Zákona č.200/1990 Sb O přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů uložena pokuta až do výše 30 000 Kč.

ći. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Tato vyhláška se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování služeb

mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích,

včetně prodeje vpojízdné prodejně různého druhu Zboží, který je předem nahlášen na

Obecním úřadě v Hamrech nad Sázavou.

či. 8
Účinnost

O Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem. 3. 4. 2015

Hubert Křesťan Stanislav Šípek
starosta obce místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 3. 2015

Sejmuto Z úřední desky dne: 2. 4. 2015



A

4

V I [° 0

Q>reZencni astma

Komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochrany veřejného
pořádku

Datum a místo: Středa 13 .4. 2016 od 15 hod V kanceláři Č. 206
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BC. Jaromír Hošek
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Zapisovatelka


