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Zápis ze zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané 

dne 20. listopadu 2019 

 

 
Přítomni: Mgr. Martin Mokroš, David Červinka, Pavel Liška, Mgr. et Mgr. František Richter, 
Petr Ivančík, por. Mgr. František Kořínek, Mgr. Gabriela Slavíková, Roman Kupka, Pavel 
Zástěra, Tomáš Čepa , Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová 
Omluveni: Karel Piňos, Bc. Jiří Šťastník, Miroslav Herink, Bc. Jana Kučerová, Bc. Petr 
Sekanina, PhDr. Libor Šebestík 
Hosté: Bc. Gabriela Petrželová, Mjr. Bc. Petr Kočíř, Mgr. David Bezdomnikov, Petr Kadlec, 
DiS. 
 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda komise Mgr. Mokroš.  Představil hosta komise, který 
projevil zájem účastnit se zasedání vrchního komisaře Mjr. Bc. Petra Kočíře z Policie 
ČR,  Územního odboru Prostějov. 
 

1/Členové komise diskutovali možnost ohrazení oplocením zadního traktu budovy na ulici 
Vrahovická 83 v Prostějově, kde sídlí mimo jiné K-centrum. V zadním traktu (ul. Kpt. 
Nálepky) přebývají zejména lidé bez přístřeší. Oplocení s brankou, která by se zamykala  
po ukončení otevírací doby všech služeb, které jsou provozovány v této budově, by zamezila 
přístupu k budově. Souběžně s tímto opatřením navrhují členové komise v této lokalitě 
zvýšený dohled ze strany strážníků Městské policie v Prostějově. V tomto smyslu bude 
předáno doporučení Radě města Prostějova, o čemž proběhlo hlasování s výsledkem  
pro-11 členů, proti-0 členů, zdržel se-0 členů.  
Členům komise byla předána informace od náměstka primátora ing. Rozehnala, že se  
do budoucna uvažuje o rekonstrukci budov města na ulici Vrahovická a případně by se 
oplocení realizovalo v rámci rekonstrukce. 
 
 



2/ Bc. Petrželová informovala o přípravě a realizaci projektu „Ozbrojený útočník ve škole“. 
Členové komise pozváni na informativní seminář k projektu. 
 
 3/ Za účasti Mgr. Davida Bezdomnikova, vedoucího oddělení odborných služeb 
v Olomouckém kraji o.p.s. Podané ruce a Petra Kadlece, DiS., vedoucího Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Prostějově proběhla diskuze o možnosti uspořádat přednášky 
(besedy) na téma závislosti pro co největší počet dětí na prostějovských základních  
a případně i středních školách.  Mgr. Bezdomnikov informoval o svých zkušenostech v této 
oblasti, seznámil členy s aktuálně nejvíce žádoucími tematickými okruhy jako je 
kyberprostor-kyberšikana, závislostní chování a návykové látky, gambling, porucha příjmu 
potravy. Poukázal na to, že v případě pořádání těchto přednášek je žádoucí dodržet 
minimální četnost setkání 2x 2 vyučování hodiny, zapojení pedagogů a ideálně zapojení 
 i rodičů do vzdělávacího cyklu. Přednášky jsou založeny na navázání kontaktu 
přednášejícího s dětmi, zprostředkování zážitku, nejde o pouhé informování nebo „strašení“. 
Do cyklu přednášek je možno zapojit i ověřené lektory z jiných institucí a organizací. Mgr. 
Bezdomnikov projevil zájem o přednášku (spolupráci) Mgr. Kořínka z PČR, která se týká 
závislostního jednání z pohledu trestní odpovědnosti a mohla by doplňovat celý cyklus. 
Členové komise projevili zájem o přednášku na téma kyberprostor, kyberšikana a gambling, 
kterou by pro členy komise zorganizoval Mgr. Bezdomnikov. 
Bc. Petr Kadlec, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově pozval 
členy komise na Den otevřených dveří v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, který 
proběhne dne 3. 12. 2019 od 9,00 hod. v sídle zařízení na ulici Lutinovova 1. Kladně 
zhodnotili společně s Bc. Petrželovou vzájemnou spolupráci při pořádání Mikuláše 
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Prostějově a dále při pořádání návazného 
programu letního dětského tábora, které proběhlo letos v říjnu. 
Výstupem tohoto bodu je, že Mgr. Bezdomnikov předběžně vytvoří komplexní ucelený 
soubor témat, která by byla přednášena žákům škol včetně finanční rozvahy. 
 
 
 
4/Různé: 
 
1/Mgr. Slavíková vznesla připomínku k eventuální možnosti vybudování chodníku v ulici  
Za Určickou směrem k Azylovému centru s ohledem na pohyb osob-obyvatel zmíněného AC  
po silnici, často v podnapilém stavu. Mgr. Kořínek navrhl případně umístit dopravní značku, 
která upozorňuje řidiče na pohyb chodů ve vozovce. Tajemnice komise zjistí na ORI, zda  
a případně v jak dohledné době se počítá s případným vybudováním chodníku v této lokalitě. 
2/Na podnět p. Zástěry členové komise vznesli připomínku k malému počtu přechodů  
pro chodce na nově zrekonstruované ulici Plumlovská (u Březinky a u Hané). Dojednáno, že 
tajemnice komise zjistí bližší informace, případně bude podnět předán Komisi pro dopravu 
RMP. 
  
 

 

 

 

Příští zasedání proběhne dne 4. prosince 2019 od 15,30 hod. v zasedací místnosti  
ve dvoře radnice. 
 

 

Schválil: Mgr. Martin Mokroš v.r.                        Zapsala: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová v.r.  
              předseda komise                                                    tajemník komise 

 

 

 

 


