KARTA VĚZNICE
Název a adresa věznice

Břeclav (V)

Kontaktní osoba : jméno

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
519368150,
Juricová Elena Ing.
telefon:
778743415
e-mail: ejuricova@vez.brv.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání

203

aktuálně zaměstnáno u jiných
subjektů
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním
provozu
aktuálně zaměstnáno u
provozovny SHČ

5

volný potenciál

59

69

mimo věznice

19

70

s ostrahou
ve věznici

10
30

Zajišťované profese nebo
typy výroby
pomocné práce v kuchyni, ve skladu, pomocné zámečnické a stavební práce, pomocné
(profese/výroba
práce ve výrobě nábytku, pomocné práce na pile, pomocné práce při údržbě ploch
a disponibilní počet)
apod.
Reference na stávající či
minulé

odběratele

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., DHL Supply Chain, s.r.o., MOLČÍK kipper, a.s., Pila Opluštil
s.r.o., ARAMARK s.r.o., RACIO s.r.o., GUMOTEX a.s, GTH Catering a.s. Fluiconnecto
OEM s.r.o., TLAK SMOLÍK s.r.o.

Výrobní prostory ve
věznici

počet
hal 2
rozloha 80 m2
disponibilní prostor
80 m2
Prostory se nacházejí v objektu Poštorná. Jedná se o 2 místnosti v budově sousedící s
Poznámky k vybavení
hlavním objektem věznice, s možností příjezdu až k těmto prostorám (nejedná se o
výrobních
střeženou část věznice). Prostory jsou vhodné například pro kompletaci drobných
prostor (možnosti využití) výrobků, tiskovin, jednoduchou manuální výrobu apod.
Vhodné pozemky pro
výstavbu hal
uvnitř věznice Ne
mimo věznici Ne
plocha
m2
Poznámky k volným
pozemkům
Doplňující údaje:
(např. možnost rozšíření
kvalifikace, .. )
Legenda k zobrazeným údajům:
l
l
l
l
l
l
l

Kontaktní osoba - osoba, která je odpovědná za agendu zaměstnávání odsouzených.
Potenciál v zaměstnávání - číslo vyjadřující všechny potenciálně zaměstnatelné odsouzené.
Mimo věznice - počet odsouzených, kteří připadají v úvahu pro práci vně či vevnitř věznice.
Zajišťované profese nebo typy výroby - druhy činností, které mohou odsouzení vykonávat v závislosti na
jejich případné odbornosti, vyučení apod.
Reference na stávající či minulé odběratele - firmy, pro které odsouzení pracovali a mohou dát referenci na
věznici.
Poznámky k vybavení výrobních prostor - vybavení, druh činnosti, patrové nebo přízemní budovy apod.
Poznámky k volným pozemkům - specifikace o jaké pozemky jde, případně může jít o haly, budovy, které je
třeba dostavět, pokud jsou mimo areál věznice, apod.

