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Zápis ze zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané 

dne 16. 3. 2022 
 
 

Přítomni: Mgr. Martin Mokroš, Miroslav Herink, Pavel Zástěra, Petr Ivančík, Mgr. Gabriela 
Slavíková, Bc. Jiří Šťastník, por. Mgr. František Kořínek, Bc. Petr Sekanina Mgr. Bc. Pavlína 
Dočkalová  
Omluveni: Bc. Jana Kučerová, Mgr. et Mgr. František Richter, Roman Kupka 
Nepřítomni: David Červinka, Karel Piňos, Tomáš Čepa 
Hosté: RNDr. Alena Rašková, PhDr. Libor Šebestík, Bc. Gabriela Petrželová, mjr. Bc. Petr 
Kočíř, Petr Novotný-zástupce ředitele MP Prostějov 
 
Program: 
1) Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2021-PhDr. Šebestík 
2) Průběh realizace projektů prevence v roce 2021-Bc. Petrželová a PhDr. Šebestík 
3) Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2022 – 2025-Bc. Petrželová 
4) Informace o aktuální situací s dotačními tituly na podporu prevenci kriminality pro rok   
    2022-Bc.Petrželová 
5) Různé 
 
 
Jednat se začalo ve 14,30 hod. a proběhlo prezenční formou,  jednání zahájil a řídil předseda 
komise Mgr. Mokroš. Program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy komise tak, jak 
byl uveden v pozvánce. PhDr. Šebestík představil svého nového zástupce p. Petra Novotného. 
 

1) PhDr. Libor Šebestík, ředitel Městské policie v Prostějově, předložil členům komise zprávu 
o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2021 včetně přehledu statistických ukazatelů, 
týkajících se obecních policií v České republice.  Dále informoval o problémech na úseku 
veřejného pořádku, které působí volně odkládaná sdílená kola a elektrokoloběžky  jejich 
uživateli mimo určená místa a stojany a dále jízda po chodnících a problémy s lidmi bez 
přístřeší na území města Prostějova. 

 



2) PhDr. Šebestík a Bc. Gabriela Petrželová seznámili přítomné s průběhem realizace 
jednotlivých projektů prevence kriminality v roce 2021. Projekt prevence kriminality zaměřené 
na práci s dětmi a mládeží (návazné pobyty pro děti) nebyl ze strany MV ČR podpořen 
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 

3) Bc. Petrželová seznámila přítomné se zpracovaným strategickým dokumentem - „Plán 
prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2022-2025“, který byl schválen RMP a je 
dostupný přes níže uvedený odkaz:https://www.prostejov.eu/cs/obcan/bezpecnost/prevence-
kriminality/dokumenty.html 

Současně uvedla, že na tomtéž odkaze lze nalézt „Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 
k MKDS ve městě Prostějově za rok 2021“. 

4) Bc. Petrželová přítomné seznámila s vyhlášenými dotačními programy na prevenci 
kriminality na rok 2022 ze strany Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra ČR a se 
zpracováním a podáním žádostí o dotace na projekty prevence kriminality ve městě Prostějově 
schválené RMP (projektový námět byl členům komise předložen ke schválení 15. 12. 2021).  
Dále informovala přítomné o pokračování projektu „Protidrogový vlak“ a o projektu „Ozbrojený 
útočník ve školním prostředí“. 

5) PhDr. Šebestík seznámil přítomné s plánovanými akcemi, které v nejbližších měsících 
pořádá či se účastní MP Prostějov (např. Den se složkami IZS, Aktivní senior atd). Diskutována 
problematika bezdomovectví ve městě Prostějově, zejména lokality, kde se bezdomovci 
vyskytují, role Azylového centra v Prostějově při práci s bezdomovci. Dále diskutováno 
aktuální téma zapojení města Prostějova do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Diskutováno téma 
uzavírek ulic v Prostějově z důvodu probíhajících stavebních úprav. 

Jednání komise ukončil v 15,30 hod. předseda komise. 

 

Příští zasedání proběhne dne 18. 5. 2022 od 14,30 hod., místo zasedání bude aktuálně 
upřesněno. 
 
 
 
 
Schválil: Mgr. Martin Mokroš v.r.  Zapsala: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová v.r. 
              předseda komise      tajemník komise 
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