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KARTA VĚZNICE
Název a adresa věznice
Kontaktní osoba : jméno
Potenciál v zaměstnávání

Zajišťované profese nebo
typy výroby
(profese/výroba
a disponibilní počet)
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

Odolov (V)
Brož Jan Bc.
269

Odolov, č.p. 41, Malé Svatoňovice 542 34
telefon:
499 867 800
e-mail: jbroz@vez.odo.justice.cz

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

5

volný potenciál

90

57

mimo věznice

0

117

0
s ostrahou
ve věznici
90
Pomocné práce v gumárenské výrobě (převážně práce na výrobní lince), práce při
výrobě technických textilií a geotextilií, práce ve strojírenství při výrobě
sádrokartonových komponentů, opravy a údržba automobilů, zámečnické práce,
třídění a recyklace plastového a papírového odpadu, kompletace a montáž hraček,
komponentů pro automobilový průmysl, pomocné práce při úpravě a údržbě města či
obce, úklid a úprava městské zeleně, úklid sněhu, obsluha a údržba automatů na
nápoje, štípání a příprava palivového dříví, jedná se o pomocné práce.
Saar Gummi Czech spol. s r.o. Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec; JUTA, a.s. závod
02, Úpice Dukelská 417, 54415 Dvůr Králové n. L. 3. května 611, Úpice, 542 32;
TAMADEX, spol. s r.o. 54931 Hronov - Zbečník 19; Vavřena VAPO, s r.o., Batňovice
163, 542 32 Batňovice; Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
5800 06, pracoviště Rychnovek; Emerge,a.s. Tyršova 1075,29401, Bakov nad Jizerou
Svatopluk Hrabal, Lomní 366, Trutnov, 541 01; Alexandr Litko, Kostelecká 370, Rtyně
v Podkrkonoší 542 33 (v současnosti pozastaveno); Město Rtyně v Podkrkonoší,
Hronovská 431, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33; Palivový kombinát Ústí, pracoviště
ZBZS Odolov, Strážkovice 70, 54234 Malé Svatoňovice. Všechny zaměstnávající
subjekty, se kterými spolupracujeme mají dobrou platební morálku, jsou spolehliví
plátci DPH. Smluvní vztahy se zaměstnávajícími subjekty jsou na dobré úrovni
založené na partnerském základě s oboustranně výhodnou spoluprací.
počet
hal
2
rozloha 804,36 m2
disponibilní prostor 620,36 m2
Stávající výrobní prostory: budova č. 009 Garáže - jedná se o ruční dílnu pro montáž a
kompletaci bez větších nároků na strojní vybavení (183,9 m2) - v současnosti
obsazeno. V budově 008 - Výrobní hala - volných 136,96 m2 (firma ukončila
spolupráci, po dokončení rekonstrukce výrobní haly budou prostory nabídnuty k
pronájmu) + volných 483,4 m2 - zde je předložen investiční záměr na vybudování
nových výrobních prostor - od počátku investičního záměru bylo jednáno s několika
vážnými zájemci o zaměstnávání vězněných osob. S ohledem na vývoj projektu a
předpokladem dokončení stavby věznice vyvolá další jednání. V 05/2017 se uskutečnil
ve věznici workshop na téma zaměstnávání odsouzených uvnitř areálu věznice v nově
rekonstruované hale. O zaměstnávání projevilo vážný zájem několik subjektů v oblasti
kompletace a lepení obálek, opracování gumárenských výrobků, úprava a opracování
polotovarů ve strojírenském odvětví, apod. V současné době je investiční záměr již ve
fázi realizace, dokončení je plánováno do konce r. 2019.
uvnitř věznice

Ne

mimo věznici

Ne

plocha

0 m2

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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