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KARTA VĚZNICE
Název a adresa věznice
Kontaktní osoba :
jméno

Kynšperk nad Ohří
(V)
Zlatá, č.p. 52, Kynšperk nad Ohří, 357 51
352306360,
Hazuková Martina
telefon:
602465486
e-mail: MHazukova@vez.kyn.justice.cz

Potenciál v
zaměstnávání

435

aktuálně zaměstnáno u jiných
subjektů 0
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním
provozu 83
aktuálně zaměstnáno u
provozovny SHČ 173

volný potenciál
mimo věznice
s ostrahou
ve věznici

179
0
0
179

Zajišťované profese
nebo
typy výroby
pomocné nekvalifikované práce při broušení litinových odlitků, montáž a opracovávání
(profese/výroba
kovových výrobků pro automobilový průmysl, výroba ocelových konstrukcí, kompletace
a disponibilní počet)
drobných elektrosoučástek, výroba dřevěných palet, zpracování dřeva
Reference na stávající či
minulé

odběratele
Výrobní prostory ve
věznici
Poznámky k vybavení
výrobních
prostor (možnosti
využití)
Vhodné pozemky pro
výstavbu hal

Poznámky k volným
pozemkům

4 131,01
počet
hal 4
rozloha
m2
disponibilní prostor 1 750 m2
2 objekty přízemní (v každém 1 hala), 1 objekt přízemní (3 haly) - nevybavené - vhodné
pro průmyslovou výrobu , 1 objekt se třemi nadzemními podlažími - nevybavené
(nosnosti podlaží do 400kg/m2) - vhodné pro manuální práci za použití drobného nářadí
či strojů
104 445
uvnitř věznice Ano
mimo věznici Ano
plocha
m2
uvnitř - ve výrobní zóně prostory, kde nyní stojí ESO přístřešky, je možno po jejich
odstranění vystavět 2 haly - po cca 1000 m2, bylo požádáno o zařazení do dotačních
programů z fondů EU investiční akce Dostavba tzv. klubu, po jejímž dokončení budou k
dispozici další objekty (bývalá uhelna-889 m2, sklady týlového materiálu-635 m2, správa
budov-375 m2) pro zaměstnávání odsouzených o výměře cca 1899 m2, mimo věznici pozemky VSČR přiléhající k věznici vedené jako ostatní plocha o výměře přibližně
102445 m2, jsou z velké části zarostlé vzrostlými nálety

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.
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