KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 4 /2017
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Jelínek, pí. Křivánková,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Ševčík, p. Vymětal
p. Šafránek
Omluveni: p. Havran, p. Svozil
Hosté

: p. Velešík (MPO), pí. Labohá, p. Zatloukal (zástupci PMS), p. Giacintov
(člen RMO), p.Ulíř (ředitel Výstaviště Flóra Ol.), p. Svačinka (Výstaviště Flóra
Ol.), p. Bouchal, p. Krudenc, p.Coufal. p. Zuntych (OD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)

1.

Bezdomovci v parku
V parku byla zaznamenána místa, kde se schází a nocují bezdomovci.
KMČ v této souvislosti žádá MPO o zvýšený dohled s důrazem na dodržování
vyhlášek města, pořádku a kontrolu volně pobíhajících psů.

2.

Parkování - ul. Růženy Svobodové
Často nevhodně parkující automobily blokují přechody a vytváří bezpečnostní riziko.

MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ
Ostatní
Probační a mediační služba České republiky (PMS)
Zástupci PMS seznámili účastníky s činností PMS, se záměry PMS týkajících se
změny jejich sídla v městě Olomouci, zaměřením PMS, pracovní náplní a způsobem
práce s klienty PMS. Deklarovali vstřícnost, otevřenost, ochotu spolupráce a
zabezpečení okolí sídla PMS (ul. Mozartova) tak, aby nedocházelo ke konfliktům
obyvatel s jejich klienty.
Parkování v oblasti Výstaviště Flóra Olomouc
Jednání se zúčastnili za Výstaviště Flóra Olomouc a.s., p. Uhlíř (ředitel) a p. Svačinka.
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Pan ředitel s plnou vážností vyslechl námitky občanů týkajících se parkování v okolí
areálu Výstaviště Flóra Olomouc a.s. (např.: cena parkovacích karet pro rezidenty se bude
vázána na cenu městských rezidentských karet a bude se tedy zvyšovat pouze společně se
zdražením městských rezidentských karet) s tím, že tyto připomínky předloží na nejbližším

jednání představenstva Výstaviště Flóra Olomouc a.s. a o výsledku bude informovat
KMČ 18.
Výměna řidičských průkazů
Odbor agendy řidičů se na nás obrací s prosbou o co nejširší informování veřejnosti o
výměně neplatných řidičských průkazů.
KMČ toto zajistí zveřejněním informací ve svých vývěsních skříňkách

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční

výjimečně v úterý dne 2. 5. 2017 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o Probační a mediační službě (dále „PMS“), která získala do
svého vlastnictví objekt v Mozartově ulici, a do kterého je nucena se přestěhovat z budovy
Krajského soudu. PMS je státní institucí spadající pod Ministerstvo spravedlnosti
s celorepublikovou působností a provozuje 74 středisek ve všech okresních městech.
Konkrétní prostor, kam bude PMS umístěna, nevybírá samotná PMS, nýbrž Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (dále „ÚZSVM“). ÚZSVM přidělil Probační a mediační
službě objekt v Mozartově ulici.

Co vlastně dělá Probační a mediační služba?
PMS je instituce, která se již od roku 2001 stará o zajištění praktického výkonu alternativních trestů a
opatření. Je to také instituce, která vede obviněné a pachatele k tomu, aby znovu neporušovali zákon,
a aby zkusili ve svém životě udělat důležitou změnu. V neposlední řadě je to také služba, která
pomáhá obětem trestné činnosti, aby svůj život získaly zpět do vlastních rukou.
Dohlížíme na klienty, kterým byl uložen alternativní trest. To je takový trest, který není spojený
s odnětím svobody. Jedná se například o dohled nad podmíněně odsouzenými, obecně prospěšné
práce nebo trest domácího vězení. Naším klientem se může stát každý, například viník vážené
autonehody. Často jsou to obyčejní lidé, kteří nějakým způsobem pochybili.
Všechny konzultace jsou předem domluveny. Naši lidé s klienty sestavují individuální probační
(dohledový) plán, který musí naši klienti dodržovat. Do našich středisek docházejí také oběti
trestných činů se svými rodinami, pro které je podpora a pomoc našich úředníků nesmírně
důležitá.

Co pro vás jako obyvatele otevření střediska v Mozartově ulici znamená?
Do roku 2009 fungovalo olomoucké středisko v klasickém bytovém domě s běžnými obyvateli
v centru města na ulici Pavelčákova. Za 16 let fungování střediska Olomouc jsme
nezaznamenali žádný bezpečnostní problém. Stejně tak fungují i naše další střediska po celé ČR.
Není rozhodně výjimkou, že středisko PMS sídlí v objektu, kde zároveň bydlí obyčejní občané se
svými rodinami. V Ostravě např. již několik let sídlí PMS bez jakýchkoliv problémů v budově, která se
nachází v zástavbě rodinných domů. Jsme tedy přesvědčeni, že na spokojený a poklidný život
obyvatel Mozartovy ulice nebude mít středisko PMS žádný vliv.
Je potřeba dodat, že všechna střediska PMS jsou provozována v souladu se zákonem a naši
pracovníci mají letité zkušenosti, jak s pachateli trestných činů pracovat. Úzce spolupracujeme mimo
jiné také s policií a soudy. Veškeré záležitosti řešíme transparentně a kdykoliv se můžete
s vedením střediska PMS domluvit na jeho prohlídce, seznámit se s jeho činností a pracovníky.
K tomuto účelu slouží i dny otevřených dveří pro veřejnost, které pořádáme.
Budete-li mít jakékoli další otázky, týkající se naší práce, neváhejte se na nás prosím obrátit!
ZATLOUKAL Jiří Mgr.
Vedoucí střediska PMS Olomouc
jzatloukal@pms.justice.cz,
tel: 587 402 950, GSM: 737 247 467

