
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Rapotice (V) Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba : jméno
ing. Prváková 

Miloslava telefon: 546 433 240 e-mail: mprvakova@vez.rap.justice.cz

Potenciál v 
zaměstnávání 636

aktuálně zaměstnáno u jiných 
subjektů 39 volný potenciál 380

aktuálně zaměstnáno ve vnitřním
provozu 74 mimo věznice 0

aktuálně zaměstnáno u 
provozovny SHČ 143 s ostrahou 0

ve věznici 380
Zajišťované profese 
nebo

stavební práce,výkopové práce, výroba betonových výrobků, práce na pile, práce v lese,
broušení odlitků, výroba parafínových svíček, mlékárna, řeznictví,likvidace a třídění 
kovového odpadu, kovovýroba,třídění plastů,kartonážní výroba,montážní práce v
elektrovýrobě,údržbářské práce, pomocné práce v kuchyni.demontáž výherních 
automatů,ekologická likvidace vozidel, zpracování masa

typy výroby 
(profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé

odběratele

Výrobní prostory ve 
věznici

počet 
hal 3 rozloha

1 126,4 
m2 disponibilní prostor 540 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

prostor (možnosti využití)
Vhodné pozemky pro 
výstavbu hal uvnitř věznice Ano mimo věznici Ne plocha 1 257,5 m2

Poznámky k volným 
pozemkům

možnost výstavby 4 hal

Doplňující údaje:

(např. možnost rozšíření

kvalifikace, .. )

Legenda k zobrazeným údajům:

� 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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