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KARTA VĚZNICE
Název a adresa věznice
Kontaktní osoba : jméno

Světlá nad Sázavou
(V)
Rozkoš 990, Světlá nad Sázavou 582 91
Ing. Eva Hodná
telefon: 721 303 356
e-mail: ehodna@vez.sve.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání

558

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

0

volný potenciál

60

mimo věznice

382

s ostrahou
ve věznici

116
0
112
4

Zajišťované profese nebo
typy výroby
(profese/výroba
a disponibilní počet)
manipulační dělnice, jednoduché ruční práce, pomocné dělnické práce
Reference na stávající či
Lion Products s.r.o., Humpolec; Jipocar Obaly s.r.o., Střítež u Jihlavy; hand-made
minulé
service s.r.o., Ústrašín u Pelhřimova; Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec u Jihlavy;
Hamerník s.r.o., Jitkov u Chotěboře, Zámek Světlá nad Sázavou, s.r.o., Crystalite
Bohemia s.r.o., Světlá nad Sázavou; AMG - Karel Pícha, s.r.o., Světlá nad Sázavou;
Futaba Czech, s.r.o., Havlíčkův Brod; DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.,
odběratele
Střítež u Jihlavy, Kawe manuvacture SE, Conentart s.r.o.
Výrobní prostory ve
věznici
Poznámky k vybavení
výrobních
prostor (možnosti využití)
Vhodné pozemky pro
výstavbu hal
Poznámky k volným
pozemkům

počet
hal

2

uvnitř věznice

rozloha

Ne

392,64
m2

mimo věznici

disponibilní prostor 94,49 m2

Ne

plocha

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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