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Úvod
Prevence kriminality, coby pojem, obsahuje veškeré dostupné nástroje a opatření použitelné
ke snížení rizika výskytu trestných činů a přestupků, stejně tak i jejich škodlivých důsledků
pro jednotlivce a celou společnost, či její výsek, kterým může být obec. Preventivní aktivity
se tedy obracejí ke kořenům nežádoucích jevů, jimž zabraňují bujet a snaží se o to, aby tyto
jevy nenašly v místě úrodnou půdu a vůbec nezakořenily.
Takovými aktivitami mohou být aktivity na podporu občanského života v obci, na podporu
sousedských vztahů, na podporu důvěryhodnosti policie, aktivity volnočasové a zájmové,
aktivity kulturní a multikulturní, fungující veřejné a sociální služby, ale i opatření dohledu.
V plánu jsou definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality na období let 2022–
2025 rozvedené do konkrétních cílů a opatření.
Pro obec Dvorce z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní
politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu
aktivitám v rámci prevence kriminality. PPK je nezbytným dokumentem k předkládání
žádostí nejen o státní účelové dotace MV ČR.
Plán deklaruje svůj „otevřený“ charakter, je tedy možné jej průběžně aktualizovat podle
momentální situace a potřeb. Plnění plánu bude monitorovat a evaluovat pracovní skupina pro
bezpečnost a prevenci kriminality.
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Základní informace
Obec Dvorce se nachází v severozápadní části Moravskoslezského kraje, na rozhraní Moravy
a Slezska. Leží na silnici I/46 spojující Opavu a Olomouc, 8 km severně od Moravského
Berouna, 21 km severovýchodně od Šternberka a 7 km severozápadně od Budišova
nad Budišovkou. Rozkládá

se v nadmořské

výšce

558 m

na katastrální

výměře

2418 ha a v současné době má 1363 obyvatel.
Dvorce jsou obcí I. typu, správní území obce tvoří katastrální území Dvorců a Rejchartic.
Jsou součástí Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko a místní akční skupiny (MAS) Hrubý
Jeseník.
Obec Dvorce patří do správní působnosti Bruntálu. Svou polohou se nachází na hranici
Bruntálska, je charakteristická geografickou odlehlosti od větších měst, jako je Opava,
Bruntál, Olomouc, špatnou dopravní dostupností a horší infrastrukturou. Aktuálně se potýká
s vysokou mírou migrace, zadlužeností obyvatel, problematikou špatných sousedských
vztahů, což má vliv na zhoršení bezpečnostní situace v obci. Dochází k odchodu vzdělaných a
mladých lidí, z čehož plyne nízká úroveň vzdělání místních obyvatel a umělé stárnutí
populace.
Demografický vývoj se vyznačuje stárnutím populace a odchodem mladších, vzdělanějších
obyvatel. Postupně dochází k úbytku obyvatel v obci. V roce 2018 došlo k výraznějšímu
zvýšení počtu obyvatel. K tomuto došlo zejména vlivem migrace a fluktuace sociálně slabých
obyvatel, kdy se do obce přistěhovala více lidí, než z ní odešlo.
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Sociální vyloučení
Sociální vyloučení má příčiny v minulosti, kdy region prošel několika zásadními změnami,
jako byl odsun sudetských Němců po 2. světové válce, následné doosídlování a kolektivizace.
Po roce 1989 pak privatizací podniků i bytového fondu obce. Velmi negativní dopad měla
poslední ekonomická krize, kdy výrazně stoupla nezaměstnanost. V současné době se řada
obyvatel potýká zejména s výraznou chudobou, nestabilitou práce a bydlení, zadluženosti a
s tím souvisejícím velkým množstvím exekucí, nízkou kvalifikaci obyvatelstva, či špatnou
dopravní dostupnosti. K tomuto negativně přispívá také geografická poloha lokality
v periferní části Bruntálska.
Za zvýšenou mírou sociálního znevýhodnění ve Dvorcích můžeme spatřovat také poměrně
početné zastoupení romské menšiny v obci (kvalifikovaný odhad cca 100 lidí) a vysoký podíl
nemovitosti (jak bytových tak rodinných domů) v soukromém vlastnictví, které jsou
pronajímány lidem sociálně znevýhodněným nebo sociálním znevýhodněním ohroženým.
V některých případech bychom mohli hovořit o obchodu s chudobou. Díky nízkým cenám
nemovitostí (v porovnání s metropolitními regiony) dochází k příchodu sociálně slabšího,
migrujícího obyvatelstva s nerovným přístupem na otevřený trh s bydlením. To s sebou nese
potenciálně vyšší riziko problémů, sociálně – patologických vzorců chování, apod.
V obci figurují minimálně 3 větší vlastníci bytových domů a 4 menší vlastníci rodinných
domů, u kterých byly v minulosti zaznamenány problémy.
V únoru 2019 byla na 9 adresách vyhlášená tzv. bezdoplatková zóna. Přílohou důvodové
zprávy bylo rovněž vyhodnocení přestupkové činnosti spáchané v jednotlivých objektech.
V době podání žádosti, srpnu 2018, bydlelo v domech navržených obcí na zřízení
bezdoplatkové zóny celkem 108 lidí, z toho 45 dětí.
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Bezpečnost
Téma bezpečnosti je jednou z priorit obce. Za zdroje těchto problémů byly veřejností
v kontextu bezpečnosti a celkového klimatu v minulosti v obci označeny především tzv.
sociálně

vyloučené

lokality,

potýkající

se

s častější

migrací

a fluktuací obyvatel a s tím spojený nepořádek a drobná kriminalita. V současné době je,
společně s výše uvedeným, vnímána s pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku jako
nejpalčivější problematika mládeže, respektive nežádoucí projevy mládeže v podobě
narušování občanského soužití, vandalismu, drogové problematiky apod.
Situace v obci eskalovala na jaře roku 2019 incidentem mezi romskou rodinou (původem
z Nového Jičína) a jejím sousedem, kdy došlo k jeho ublížení na zdraví. Incident byl široce
medializován, následně došlo také k demonstraci s početnou policejní asistencí a tento jinak
izolovaný případ, hrozil kvůli provokacím krajně pravicových radikálů, ale například i
majitelům dotčené nemovitosti, přerůst do polarizujícího konfliktu s extremistickým pozadím.
Obec se potýká s porušováním veřejného pořádku, výskytem osob pod vlivem návykových
látek, či problematickými sousedskými vztahy, které se projevují hádkami či drobnými
potyčkami. V obci dochází k nárůstu černých skládek odpadů, ničení soukromého i obecního
majetku.
To vede ke snižování pocitu bezpečí místních obyvatel a celkově zhoršenému klimatu v obci.
Tomuto nepřispívá ani fakt, že v obci není zřízená obecní policie a stanice PČR je vzdálená
cca 25 km. Čas dojezdu PČR k řešení hlášených situací příliš dlouhý.

Kriminalita
V

meziročním

srovnání

indexu

kriminality

za

léta

2017-2020

na území v působnosti OO PČR v Bruntále vykazuje vzestup do roku 2019. V roce 2020 došlo
k poklesu (v roce 2019 541 TČ, v roce 2020 463 TČ). Jde však o data za celý správní obvod OOP ČR.
Pro hodnocení situace je potřeba zmínit i výstupy z OOP Vítkov, jelikož obec Dvorce se nachází na
hranici zmíněných OOP, a zde dochází v uvedeném období k pokračujícímu nárustu nápadu trestné
činnosti. Aktuální a podrobná data k problematice bezpečnosti a kriminality budou součástí
bezpečnostní analýzy, která bude vypracována manažerem projektu prevence kriminality vždy
v lednu příslušného kalendářního roku.
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Nezaměstnanost
Nezaměstnanost se v obci pohybuje kolem 4%, a to také díky přítomnosti dvou středně
velkých podniků, fa Copreci s.r.o. a fa KVS EKODIVIZE a.s. Mezi další významné
zaměstnavatelé patří: Agropodnik Dvorce a.s., Granitol, a.s., Ondrášovka, a.s. v nedalekém
Moravském Berouně. Přesto se celé ORP Bruntál dlouhodobě řadí na přední místa v rámci
ČR s mírou nezaměstnanosti. Důvody jsou nízká kvalifikace obyvatelstva, periferní poloha,
špatná dopravní dostupnost, chybějící infrastruktura, či nízký zájem investorů. Jako další
ovlivňující faktory můžeme zmínit odchod mladších a vzdělanějších obyvatel či nutnost
dojíždění za prací. To může být pro lidi s nízkým nebo neperspektivním vzděláním, při vidině
nízkého výdělku, nerentabilní. Významnou roli zde sehrává také množství lidí zatížených
exekucí.

Zadluženost
V kontextu ČR je dluhová problematika široce rozšířená oblast zasahující všechny oblasti
života dotčených obyvatel a jejich rodin. Míra předlužených obyvatel, tedy těch, kteří jsou již
postihnutí více exekucemi, se v celorepublikovém měřítku blíží 10 % dospělé populace.
Kvalifikovaný odhad dopadu je ale vyšší, tito lidé mají rodiny, které jsou tímto postihnuty,
jedná se pak až o 2 mil osob tj. 20 % obyvatel postižených exekucemi a s tím často spojeným
předlužením. Zadluženost ovlivňuje všechny oblasti života (bydlení, zaměstnanost, zdraví,
volný čas, mezilidské vztahy, vzdělání, výchovu dětí a další) dotčených obyvatel.
Zprostředkovaně pak zasahuje tento problém do celé společnosti, budeme se s ním potýkat
řadu dalších let či spíše řadu desetiletí.
Ve Dvorcích je zadluženost jedním ze zásadních problémů, který úzce souvisí se zvýšeným
počtem osob sociálně znevýhodněných, či soc. znevýhodněním ohrožených, je vysoká míra
předlužení jejich obyvatel a podíl lidí v exekuci. Ten ve Dvorcích dosahoval v roce 20171
14,56% (obyvatel nad 15 let), což je 165 obyvatel a převyšuje celostátní průměr, který činil
9,2%. Průměrný počet exekucí na 1 osobu byl 5,5. Dle dostupných údajů je pouze 15,47%
těchto osob v insolvenci. Oproti roku 2016 došlo k nepatrnému nárůstu exekuovaných osob, a
to o 2,29%.
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Údaje za rok 2018 a 2019 nejsou pro danou obec k dispozici.
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Rizikové CS
Mládež
Celkové počty nezletilých a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou obtížně
odhadnutelné, neboť nejsou cíleně evidovány.
Určitá část mládeže žije v sociálním vyloučení, tedy v nepodnětném prostředí, a je ve zvýšené
míře ohrožena různými druhy patologií. Většina z nich končí s formálním vzděláváním po
absolvování základní školy, často se poté octnou v evidenci úřadu práce a marně shánějí stálé
zaměstnání. Nedostatek pracovních příležitostí pociťují právě zejména mladí lidé a
nekvalifikovaní. Živi jsou ze sociálních dávek a občasných přivýdělků. Některé mladé ženy
jsou na mateřské dovolené. Čím dál více mladých se potýká s nějakou formou závislosti,
často na tvrdých drogách, gamblerství, mnoho jich je zadluženo, objevuje se mezi nimi lichva
a drobná kriminalita.
Pro tuto cílovou skupinu chybí ve Dvorcích příležitosti ke kulturnímu i sportovnímu vyžití,
prostor, kde by se mohli neformálně scházet. Bariérou bývá organizovaný charakter těchto
volnočasových aktivit, někdy cenová či časová dostupnost.

Senioři
Vysoká míra ohrožení trestnou činností (zejména domácí násilí – fyzické i psychické), vysoká
míra ohrožení nekalými praktikami (prezentační akce, telefonické nabídky služeb a zboží).
Senioři jsou často oběťmi vandalství (hlavně ti co bydlí sami) - rozbíjení oken, plotů apod.
Nedostatečná finanční gramotnost některých seniorů, stávají se často obětí tzv. šmejdů, kteří
v rámci podomního prodeje nabízejí sjednání služeb či prodej zboží za nevýhodných
podmínek.

Institucionální analýza
Institucionální analýza poskytuje informace o existenci a působnosti institucí působících v
oblasti prevence kriminality na území obce Dvorce a získává tak přehled o aktivitách orgánů
státní správy, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů působících na poli
prevence kriminality. Institucionální analýza nabízí přehled služeb a institucí, které reagují na

7

specifické psychosociální, zdravotní a kulturně-sociální handicapy určitých skupin obyvatel
regionu a vytipování aktivit, které vedou ke zlepšení bezpečnostní situace v obci i jejím okolí.

Subjekt samosprávy:
Obec Dvorce – vedení a zastupitelstvo.
Nejdůležitější subjekt, dohlíží, řeší, intervenuje, hodnotí a připravuje většinu opatření a
nástrojů, které slouží k omezení kriminality, a hlavně k jejímu předcházení. Obec má aktivní
webové stránky a facebook na kterých pravidelně zveřejňuje všechny důležité události v obci.
Obec se formou pořádání volnočasových akcí věnuje dětem a mládeži a hledá řešení
problému nedostatečného vyžití starších dětí a dospívajících. Podporuje participaci obyvatel
na dění v obci.
V obci je ustanovena osoba zodpovědná za oblast prevence kriminality – manažer projektu
prevence kriminality, a v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování vznikla
pracovní skupina, která se zabývá i touto problematikou.
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Sociální práce na úrovni obecního úřadu
Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či
komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v přirozeném
prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek a to
tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Podporuje sociální změnu, řešení problémů v
mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha.
Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím.
Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti a solidarity.
Základním cílem metod sociální práce na obecním úřadu je zajištění, respektive podpora
„sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny či komunity) v životě obce. Základní rolí
pracovníka v sociální oblasti je udržet rovnováhu ve vztahu klient a jeho prostředí (obec).
Intervence sociálního pracovníka při porušení rovnováhy může směřovat jak ke změně u
klienta, tak i ke změně života v obci (např. změna sociálního prostředí).

Školy a školská zařízení



Základní škola Dvorce



Mateřská škola Dvorce

Sociální služby
V obci Dvorce nepůsobí žádné registrované sociální služby, v minulosti NNO Help-In, o.p.s.
Ti zde poskytovali služby SAS pro rodiny s dětmi, avšak ve velmi omezené míře.
Pokrytí zde, dle Krajské sítě sociálních služeb a Komunitního plánu sociálních služeb na
území města Bruntál 2019 – 2021 má cca 19 poskytovatelů. Reálně zde však nepůsobí. Místní
tak musí za potřebnými službami dojíždět do okolních obcí (Moravský Beroun, Bruntál,
Vítkov).

Subjekty státní správy:
Sociální oblast, za kterou je zodpovědný odbor sociálních věcí města Bruntál, který poskytuje
dvě základní služby:

Sociálně-právní ochrana dětí
Ochrana práv dětí, která je základem agendy sociálně-právní ochrany dětí, je široký pojem
zahrnující velké množství opatření, jejichž cílem je zdravý fyzický a psychosociální vývoj
dítěte. V rámci této agendy odbor sociálních věcí řeší složité rozvodové spory o děti, úpravy
styku rodičů s dětmi, náhradní rodinnou péči, výchovné problémy dětí, patologie v rodině
apod. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem o blaho dítěte.

Úřad práce ČR


poskytuje informace o trhu práce a všech aktivitách



realizuje rekvalifikační kurzy



spolupracuje s obcí v rámci veřejně prospěšných prací

Bezpečnost


Policie ČR
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Probační a mediační služba

Priority a návrh řešení
Cíle v oblasti bezpečnosti a prevenci kriminality


Snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků a zvýšení pocitu bezpečí
obyvatel, eliminace dopadů trestných činů na oběti,



Dlouhodobá a komplexní osvěta v oblasti prevence kriminality se zřetelem na
specifikované cílové skupiny



Snížení rizikového chování i dostupnosti drog spojených s různými typy závislostí



Zlepšení v oblasti finanční gramotnosti a snížení míry zadlužení



Snížení počtu nezaměstnaných, především dlouhodobě



Rozšíření oblasti volnočasových aktivit

Navržená opatření


Asistent prevence kriminality – osvědčený nástroj v oblasti prevence kriminality,
který může významnou měrou přispět k naplnění stanovených cílů. Pozice APK je již
v současné době ve městě úspěšně realizována. Dosavadní výsledky, ohlas občanské a
odborné veřejnosti dávají jasný signál k pokračování pozice.



Letáky, nálepky, přednášky, semináře, kurz – aktivity, které naplní cil dlouhodobé
a komplexní osvěty v oblasti prevence kriminality se zřetelem na specifikované cílové
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skupiny, jakož i zvýšení pocitu bezpečí. Osvědčený způsob realizace preventivních
opatření, který se v jednotlivých opatřeních osvědčil a tyto nástroje budou i nadále
využívány.


Workout hřiště, víceúčelové hřiště – opatření, které má za cíl řešit především
problémy v oblasti sociálně patologických jevů spojené s mládeží. Průzkumem
realizovaným formou rozhovorů s jednotlivci z řad CS, je o tuto aktivitu i nadále
zájem, s ohledem na opakující se dlouhodobé problémy s bezprizorní mládeži bude i
nadále podporována.



Vybavení klubovny pro děti a mládež – podpora volnočasových aktivit jako
prostředek k řešení projevů sociálně patologických jevů dětí a mládeže.



Kariérní poradenství – aktivita zaměřená nejen na podporu při získávání zaměstnání,
ale i na podporu při získávání kvalifikace. S ohledem na aktuální situaci popsanou
v části věnované problematice zaměstnanost, bude tato aktivita realizována i
v následujícím období.



Dluhová poradna – rozšíření stávajících služeb poskytovaných dluhovou poradnou
ve Vítkově. V oblasti dluhové problematiky je potřeba realizovat popsané opatření
dlouhodobě, tedy i v následujícím období.



Programy finanční gramotnosti
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Finanční zabezpečení Programu prevence kriminality
Finanční prostředky na zajištění všech aktivit by měly pocházet současně z několika zdrojů:


vlastní finanční prostředky z rozpočtu obce



Evropské strukturální fondy



účelové dotace z Ministerstva vnitra



spolupráce s podnikatelskými subjekty



ostatní finanční zdroje-dobrovolná práce občanů
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Závěr
Při tvorbě koncepce byly využity výstupy ze setkání se zástupci institucí, jednotlivých
cílových skupin, závěry analýzy pocitu bezpečí a statistické údaje z oblasti kriminality,
zadluženost, zaměstnanosti a sociální podpory, a výstupy a výsledky realizovaných opatření.
Snahou zpracovatele bylo reagovat při stanovení cílů a opatření na výše uvedené tak, aby
budoucí realizace těchto aktivit co nejefektivněji přispěla ke zlepšení situace v daném tématu.
Stejný cíl, navíc podpořený vyhodnocením efektivity již přijatých opatření.
Primárním cílem všech plánovaných aktivit je postupovat v oblasti prevence kriminality
systémově a pokračovat v nastavené komunikaci s veřejností i v budoucnu.
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