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UvoD
Yáůeni spoluobčané,
Program prevence kriminality obce Hněvošice na období let 2018 až 2022 je zaměřen
na koncepčnířešení bezpečnostní situace a dalšíchproblémů na místníúrovni, které jsou
spojeny s trestnou činností,přestupky či jiným správními delikty. Hlar,ním cílem prevence
kriminality je snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také rvyšovénípocitu bezpeči
občanůnašíobce. Pomocí opatření vycháziztoho strategického programu můžeme píedcházet
bezpečnostním rizikům a dalším ltozbám. Samozřejmě, že důležitousoučástísamotné
prevence kriminality, je zapojení občanůnašíobce do aktivního způsobu zvyšování vlastní
bezpečnosti.
Naše obce Hněvošice se snažíaktivně zapojit v boji proti kriminalitě. V roce 2017 byla
zíizena při obci Hněvošice Komise pťevence kriminality, byl vytvořen tento strategický
dokument,,Plán pfevence kriminality obce Hněvošice na období let 2018 až2022" a v letošním
roce byl jmenován manažq prevence kriminality. Kromě těchto aktivit se snažímevytvořit
aktivní i pasivní prvky bezpečnosti v našíobci.

Všechny tyto skutečnosti jsou uvedeny v tomto plánu prevence kriminality obce
Hněvošice na období let 2018 až2022. Tento plán prevence kriminality je zpracován v souladu
s dokumentem ,,Skategie prevence kriminality v Českérepublice naléta 2016 až 2020", dále
s dokumentem ,,Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 až
2021" a v neposlední řadě i s dokumentem ,,Strategický plán obce Hněvošice na období let

2016-2022". Tento plán prevence kriminality obce, se zaměřuje především na popsání současné
situace v našíobci, dále pak na koncepční řešení bezpečnostnísituace a místrrích problémů

spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných sprámích deliktů. Mezi jeho
základnipriority paří stanovení reálných strategických cílůavpezeni cílových skupin.
Na tvorbě tohoto dokumentu se podíleli všichni členovéKomise prevence kriminality
obce, která pracovala v době schválení tohoto dokumentu ve složení:

o
.
o

Bc. JanHanzIik - člen komise a zastupitelstva obce
npor. Milan Bárta - člen komise a vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Kravaře
Josef l(remsel- člen komise a starosta obce

Podstatnou součástí tohoto plánu prevence kriminality obce Hněvošice na období let
2018 až2022 je zpracovanábezpečnostni analýzaobce. Přestoženaprvnipohled vypadá vývoj
kriminalityv naši obci dobře, případy spáchaných trestných činůzposlední do!y, ato jak v naší
obci, tak v sousedních obcích, nás přinutily zdvihnout prst a zaěí{& velmi intenzivně zabývat
zvýšenímbezpečnosti. Přédevšímtrestné činy mravnostního charakteru a také způsobené
v důsledku užitíomamných látek, jsou velmi zaržůejici.Právě zkušenost z okolních,obcí, kde
kamerový systém přispěl k odhalení pachatelů mravnostních deliktu, nás přinutil se velmi
intenzivně zabývat touto oblastí. K vytvoření tohoto plánu přispěl rovněž i výsledek
dotazníkového šetření, které proběhlo v našíobci v měsíci červenci roku 2017. Mnoho zYás
se v tomto dotazníkovémšetření vyjádřilo pro zvýšenípíevence kriminality, především pak pro
vybudování kamerového systému v našíobci.

1.

PREVENCE KRIMI|{ALITY

Prevenci kriminality lze nejjednodušeji cbápatjako opatření a aktivity, které státní,
veřejnoprávní a jiné subjekty uskutečňují za íňel'em píedcházeni pácháni závadového jednání,
mezi které paří trestné činy, přestupky či jiné delikty.
Prevence kriminality má tedy zaikolpůsobit na příčinu vzniku kriminality. Mezi další

hlavní úkoly prevence kriminality patíi zamezení vzniku pácháni těchto závadovýchjevů, a to
především působenímna potencionální pachatele a oběti trestných činů,přestupku či jiných
deliktu. Úkolem prevence je rovněž se pokusit o zkvalitrrění žívotajedince či společnosti a
zarcrczitnegativním jevům, mezi které paří např. alkoholová či drogová závislost, gamblerství,
extremismus či negativní chování dětí ve škole.
Pro ujasnění některých pojmů uvádím, že úkolem prevence kriminality není prosazovat
trestní právo, a proto tresty za áto jednání jsou dány bokem, přestože se potencionálně může
jednat o preventir,ní účinky.Prevence kriminality se však na rozdíl od výše uvedeného zaměřuje
na potencionální

či skutečnépachatele

a oběti trestných činů,přestupku

čijiných deliktu.

Prevenci kriminality rozdělujeme podle místa působení, tedy na celostátní či
celorepublikové, krajské a místrrí(obecní či městské) preventivní akce a dále je dělíme na
primámi, sekundární a terciá|ni prevenci. Dále ještě můžemeprevenci kriminality dělit z
hlediska obsahového zaměíeni na sociální prevenci a na situačníprevenci.

Primární prevenc€

o

preventivní opatření jsou směřovány buď na celou společnost nebo na vymezenou
skupinu obyvatel (např. děti, maminky na mateřské dovolené, seniofi či jiné
demografi cká skupina obyvatel)

Sekundární prevence

o

preventivní opaření jsou orientovaná na rizikové skupiny potenciálních pachatelů,
potenciálních obětí a na dalšíkriminální situace

Terciální prevence

o

preventirmí opatření jsou orientóvány na resocializačníftine programy, které mají
pomáhat především recidivistům s návratem do běžnéhožívota.Podstatnou roli u této
prevence hraje snaha změnit nefunkční sociální prostředí pachatelů či obětí'trestných
činů

Situačníprevence

o

jedná se o velmi specifická preventivní opatření, které jsou zaměřeny na znesnadnění
podmínek kpáchání kriminality či jiných deliktu

o

tyto opatření situačníprevence mimo jiné zvyšujívětšípravděpodobnost odhalit
pachatele těchto skutků a snížittak výnos či zisk z tresfiró činnosti

Sociální prevence

.

opatření této prevence se zaměřují především na sociální faktory kriminality, které jsou

významné pro efektivní socializaci člověka čili zejména o jeho společenskéa
ekonomické podmínky

1.1. Charakteristika a rozdéleníprevence kriminality v

ČR

Jak už jsem uváděl výše, prevenci kriminality tvoří v Ceské republiky velmi
propracovaný systém, který je tvořen řemi úror,němi a každá znich navazuje na sebe.
Základnim dokumentem je Strategie prevence kriminality v ČR na období 2016 až 2020.
Systém prevenci kriminality v Českérepublice tvoří tyto

ři

úrovně.

a) Resortní/republiková
ťvoří: Vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, Ministerstvo
vnitra a dalšícelorepublikové instituce
zajišťuje: Strategický plán prevence, legislativu, koordinačníčinnost, finance

b) Ifuajská
tvoří: všechny kraje v

ČR

zajišt'uje: tvorbu krajské koncepce, finančníprostředky pro krajské'programy
prevence kriminality, kraje mohou realízovat také svoje preventivní projekty

c) Lokální
ťvoří: města a obce

zajišt'uje: tvorbu plánu prevence kriminality na úrovníobcí a měst, realizace
projektů pomoci vlastních prostředků nebo s pomo§dotací - pódáváni žádosti

o dotaci z vyhlášených dotačníchprogramů, zajištěhí komunikace a podpory
spolků, organizacim a ostatním institucím naúzemi měst a obcí

Graf č. 1: Systém prevence kriminality v Českérepubficó

Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR na \éta2016 až2020

1.2. Strategie prevence kriminality v

ČRna léta 20t6 až2020

Je to hlavní dokument pro Prevenci kriminality v Českérepublice. Dokument schválila

Vláda ČR na svém zasedání dne 25. |edna 20|6. Od tohoto hlavního dokumentu jsou tvořeny
plány prevence kriminality na krajské a lokální úrovni (města a obce). Koordinačníúlohu
zastává Ministerstvo vnitra ČR, která zejména vyhlašuje dotačníprogram ,,Prevence
kriminalitý' na jednotlivé roky a zajišt'uje ve svém rozpočtu finančníprostředky na tento
dotačnítitul. Velmi důležitouroli pod tímto Ministerstvem vnitra zastává Republikový výbor
prevence kriminality a jím podŤizené komise, které jsou se1jsní složkou pro všechny
realizátory projektu prevence kriminality ataké pro vyhlášenédóáční programy.
době zastává

V

souČasné

MVČR velmi důležitouroli při extremistickýchhrozbách.

Mezi hlavní cíle této strategie patří:

.

zajistítvybudování propracovaného systému prevence kriminality, posilovat spolupráci
na úrovni všech partneru a dalšíchsubjektů prevence kriminality, rozšiřovat prostor pro
působení dobrovolníkůpři zajišťováni bezpečnosti a veřejného pořádku a opírat se
rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecképoznatl<y

a
a

poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti

při práci s pachateli trestných činů,přestupků a jinýcil Oetit ti se zaměřit na narustající
problóm recidivy těchto pachatelů, na účinnějšíresocializaci pachatelŮ a prevenci
kriminality děti a mládeže

a

Uplatňovat komplexní přístup k řešení zvýšenékriminality v lokalitách

a

Reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti, terorismu a veřejného pořádku

azajistit aplikaci nových metod k jejich píedcházeni

Velmi důležitýmdokumentem pro následnou aplikaci strategického plánu prevence
kriminality do praxe, včetně přesné speciťrkace úkolůje Akčníplán prevence kriminality na
léta2016 až2020.

Ve strategickém plánu prevence kriminality ČR na \éta 2016 až 2020 jsou velmi
podrobně specifikovány cílovéskupiny, ktery se tento plán týká. Pro nás jsou velmi podstatné
oblasti veřejné správy oběti trestných činů(děti, senioři) rodiny, oběti informačníkriminality,
veřejnost a v neposlední řadě i recidivisté.

Svoje vize chce Ministerstvo vnitra ČR pro potencionálni realizátory konkrétních
preventivních projektů naplňovat každoročnímqzhlášením dotačníhoprogramu: ,rProgram
MVČR v oblasti převence kriminality6.. Ministerstvo se ve strategii zavazuje, že zqisti
každoročně ze státliho rozpočtu finančníalokaci pro uvedený dotačníprogfam, který je
následně vyhlášen na webových stránkách
1".3.

MVČR.

Koncepce prevence kriminality MSK na období2017-202I

Krajské koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období Z0l7-'202I
byla schválena na zasedáni zastupitelstva MSK dne 22.9.2016.
Pro naši obec to je velmi důležitýdokument, neboť od něho se odvíjídalšínaše aktivity

v činnosti prevence kriminality. Při Moravskoslezském kraji je zíizena pracovní skupina
prevence kriminality Moravskoslezského kraje a také majíjmenovaného manažera prevence
kriminality. Tato funkcemanažeraprevence kriminalityje pro nás obce velmi důležitou osobou,
neboť se na něj můžemeobracet s různými dotazy k vyhlášenému dotačnímu programu
prevence kriminality, a to jak na celostátní, tak kíajskéúrovni. Sajský úřad rovněž poŤáďá
každoročněněkolik speciálnich školenípro manažery prevence kriminality či zástupce

odborných pracovních skupin prevence kriminality pro obce spadajícído působnosti
Moravskoslezského kraje. KaždoročněMoravskoslezský kraj vyhlašuje dotačníprogram na
podporu neinvestičníchakcí z oblasti prevence kriminali§.
Moravskoslezský kraj zastává pro města a obce rovněž důležitouúlohu při podávání
žádosti o dotačnípříspěvek z celorepublikového vyhlášeného dotačníhotitulu ,,Program
MVČR voblasti prevence kriminality". Žádosti se totiž ve stanovené době předkládají na

podatelnu nebo pověřené pracovnici Moravskoslezského kraje. Pracovní skupina prevence
kriminality následně zhodnotí všechny došléžádosti a sdělí celorepublikovému výboru
píevence kriminality své stanovisko k došlým žádostem.

Mezi hlarmí cíle této koncepce na záklaďě jejivize paňi:

o
o
.

podpora efektivní koordinace a spolupráce subjektu působícíchv oblasti prevence
kriminality
podpora preventivních aktivit pro cílovéskupiny koncepce s důrazem na kvalitu,
efektivitu, evaluaci

podpora informovanosti cílových skupin koncepce a podpora profesního růsfu
pracovníkůpůsobícíchv problematice prevence kriminality

l3.l.Prevence kriminalify na územíobce Hněvošice
Prevence kriminality na ,6zemi obce Hněvošice se dostala do podvědomí občanůnaší
obce a samotného vedení obce po spáchání několika trestných činů,a to zejména po vloupání
do budov na územíobce Hněvošice, spáchaných trestné činůpod vlivem drog a v neposlední
řadě

i spáchání velmi závažných mravnostních trestrrých činůna nezletilých osobách v našíi

sousedních obcích. Po konzultaci se zástupci Policie ČR, Odboru sociálních věci při Magistráfu
města Opavy (dále jen MM Opavy) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, rozhodla obec

Hněvošice o mimořádné prioritě, kterou bude prevenci kriminality věnovat. Z tohoto důvodu
rozhodl starosta obce Hněvošice po konzultaci se, členy zastupitelstva obce, o vzniku komise
prevence kriminality a o vypíacování ,,Plánu pfevence kriminality obce Hněvošice na období

let2018 až2022",

V současnédobě je prevence kriminality zajlšťována příslušníkyPolicie ČR z OO
Kravaře a zástupci kriminální policie při ÚO PČR Opava, Obec Hněvošice nemá na svém území
zŤizenou Obecní policii a v současnédobě ani neuvažuje o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
výkonu této služby s Městkou policii Opava. Po vzniku komise prevence kriminality se do
samotné prevence zapojlli jeji členovéa v měsíci Ťijnu 2017 proběhla první beseda o vytlžiti
kamerových systému pro širokou veřejnost obce Hněvošice.

Prevenci kriminality můžemerozdělit do několika skupin, které ovlivňují závadové
jednání pachatelů těchto trestných činů,přestupků či jiných deliktu, a to i na územíobce
Hněvošice. Mezi hlavní faktory patíí:

a) Sociální oblast

pachátelů těchto

b) Vývojové trendy

skutků

Řr

,

i,<

v oblasti pácbání kriminálních činů

Důležitýmidokumenty, ,e ktergch bude vycházet Plán prevence kriminali§ obce
Hněvošice na období let 2018 až2022jsou,,Strategie prevence kriminality v ČR na|éta20l6
až2020" a,,Koncepce prevence kriminality MSK na období 2017-202I" a v neposlední řadě i
,,Strategický plan obce Hněvošice na období 2016-2022".

2.

ANALyTIcKÁ čÁsr

Důležitou součástítohoto plánu prevence kriminalityjsou inťormace z analytické ěásti.
jsme
Tuto
dle metodiky rozdělili na tři části: bezpečnostníanalýza, sociální analýzu a
instituc ionální ana|ý zu.

Pro každou zpracovanou analýnl jsou potřebné vstupní informace o analyzovaném
subjektu. Vzhledem k tomu, že ana|yzovaným subjektem je samotná obec Hněvošice, uvádíme
k ní tyto vstupní informace.

2.1. Historie obce Hněvošice
Archeologické ná|ezy dokazují jlž pravěké osídleníkatastru obce; vjrznamnou
archeologickou lokalitou je Hněvošický háj, kde je patrno 5 sypaných mohyl, pocházejicich
původně zdoby bronzové, donichž byly později vloženy hroby slovanské zobdobí
Velkomoravské říše. První písemná zminka o obci pochéni zrol<tl 1288, kdy byli majiteli
Hněvošic bratři Trutvín a Vítek. Původně zde byl dvur s později postavenou Nrzi, Y drženi
původně samostatného statku se postupně vystřídala řada majitelů - roku 1377 Zbynék Hřivnáč,
po něm Jan aVáclav Kyjovci zLukavce, Matyáš Bysťický ze Studnic, Jan Kravařský

aMikuláš Tvorkovský zKtavař aDvořiska. ZaKyjovců zLukavce je poprvé vroce
1501 zmíněna existence

ítrze. Ta byla znlčena připožáru napočátku 18. století atehdejší

majitelé Šarovcové,eŠarova si zde vybudovali menší barokní zámek, který však ztratil svou
sídelní funkci po připojení Hněvošic k oldřišovskému panství v roce 1795 apostupně splynul
s

hospodářským

Vroce

dvorem.

1730by1 patmě namístě staršístavby vybudován roubený kostel sv.Petra

a Pavla.

V letech

1742

-

1920 sdílejíHněvošice osud ostatních hlučínskýchobcí, jsou součásti ínemi,

které po prohrané válce v roce 1742 postoupila Marie Terezie Prusku. Život obce byl v tomto
období poznamenán několika válkami - slezskými (1740-1799), napoleonskými (1807-1815),

prusko-rakouskou (1870-1871) aposléze 1. světovou válkou (1914-1918).
V roce I920byla obec připojena k Československé republice a začlenénado okresu Hlučín,

roku

patíi,

výjimkou
let okupace, k opavskému okresu.
Název obce Hněvošice je odvozen patrně od křestního jména Hněvoš; po Bíléhoře roku
1630 by zaveden nčmccký názey Sclrreibcrsdorf, po roce 173§'se objeluje lidový název
od

Něboščice,

7928

s

+

2.2.Bezpečnostní analýza na úrovni obce
Na územíobce Hněvošice došlo v roce 2016 ke spáchání 12 trestných činůa 15
přestupků (přestupky na úseku BESIP), V Roce 2017 bylo poté evidováno 8 trestných činůa 24
přestupků, kde opět převážnou část zahrnují přestupky na úseku BES|P.
V nížeuvedených tabulkách uvádíme data k celkovému počtu spáchaných trestných
činůa věkové struktuře pachatelů.

Cetkový počet/ Index kriminali§* (celkový počet evidovaných trestných činů)
Tabulka č.1 : Celkový počet spáchanÝch trestných činů

Rok

*

Násilná

Celkem

Mravnostní

Majetková

2016

|2

2

4

20l,/

8

.)

4

ýpočet indexu (počet trestných činů/ počet obyvatel obce) x 10 000

Zdroj: OO PČR Kravaře

Celkový počet trestných činův roce 2016byl 12 av roce 2017 byl tento počet 8.
tak klesl počet evidovaných trestných činůo čtýi skutky.

Y

roce 2017

Důležitýmměřítkem této bezpečnostníana|ýzy je i samotná věková struktura známých
pachatelů a také zjištění,zda obětmi jsou ženy, děti nebo důchodci.
Věková struktura známý ch pachatelů
Tabulka č.2a):

Rok

Věk 0-14 let

15 -I7 |et

18 a více let

20I6

4

2017
Zdrojí. oo PCR

4

K

)are

struktura oběti
Tabulka č,2b)

/6

:

Rok

ženy

Děti (0-18let)

Osoby starší65 let

20l6

J

201,7

_]

Zdroj

Recidivisté

oo

Kra,va,ře
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Data o vybraných druzích přestupků za obec Hněvošice
Tabulka č.3 :
přestupky

počet ob}.vatel

k

1

. 1,201,7

zmefia

druh

píoti 2016

Proti

l0l

575

rok 2016

-

index na 10 tis. obyv.

abs. počet

k31.12.
20l7

zména

změta

znrěna

2017

I6-17
(index)

16-17

9,81

19,84

-10,03

+100%

9,81

0

9,81

-100%

10,03

+ l

rok

rok

I6-I1

20I6

l

(%)

l

2

1

0

Proti nrajetku

l

,

1

9,81

í9,84

-

na úseku

i

)

1

9,8l

19,84

-10,03

+100%

0

0

0

0

0

0

0

11

18

-1

I01^91

|78,57

-70,63

+616]

veřejnérnrr

232

pořádku
Proti
občarrskénu
soužití

1

007ó

ochrany před

alkoholismem
a

jinými

toxikomani.
přestupky
proti obecně
závazným
vyhláškárn
v oblasti
bezpečnosti a
veřej. pořádku
přestupky

protiBESIP

/o

yý,počet indexu (počet přestupků i počet obyvatel obce)

x 10 000

Zdroj. OO PČR Kravaře

Celkový počet přestupků vroce 2016 byl 15 a vroce 2017 24. Vroce 2017 stoupnul
počet evidovaných přestupků proti roku 2016 o 9. Největšípočet přestupků je v obou letech u
přestupku proti pl}mulosti a bezpečnosti v silničnímprovozu a přestupky na úseku na úseku
ochrany před alkoholismem a jinj,mi toxikomaniemi,
,J

2.3.Sociální ana|ýza

Na celkovou kriminalitu

.41

v obci

a rovněž neodmyslitelnou součásti tohoto

plánu

prevence kriminality jsou údaje o nezaměstnanosti v našíobci Hněvošice a rovněž i informace
o vyplacených sociálních dávkách pío občany majícitwalé bydliště ve správním obvodu

Opava.

1,1,

ORP

é

Nezaměstnanost v obci Hněvošice a ORP Opava za poslední dva roky
Tabulka č.4

Rok

Počet
nezaměstnaných
v ORP Opava Index na 10. tis.
obyvatel

Počet nezaměstnaných
v obci Hněvošice

Počet nezaměstnaných

20l6

33

3988

391,75

20l7

28

2127

268,67

Rozdíl mezi lety
2016 a2017

-5

-1261

123,08

v

Zdroj: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě

-

ORP Opava

kontaktní pracoviště Opava

na l)tis. obvvatel - počet
ne:antěstnatl)ichy ORP Opava /na l}tis obyyq.t.1, Obec Hněvošice mělo ke dni l. 1.2018 celkem ]007
obyvatel, ORP Opava měla ke dni ]. 1.20l7 celkem 10l 575 lbv.,vatel. Počet obyvatelvORP Opava
20l6 b1,1 l01 807 obyl,atel a k rokt 20]5 to bylo l0l 661 obyvatel.
Visvětlivlq, k íabtilc,e: ORP

-

Obec: s rozšířencru působností, ]ndex

Z uvedeného vyplývá, že nezaměstnanost v obci Hněvošice kopíruje nezatněstnanost
v ORP Opava. Většinou ďochází k nárůstu počtu nezaměstrraných v obci Hněvošice po
sezónních pracích a dále pak u speciálních profbsí,
Počet vyplacených sociálních dávek ve správním obvodu ORP Opava

Tabulka č. 5a - za sorávní obvod Hněvošice
Název

dávky

Zarok
20l6

Zarok
2017

Meziroční
srovnání

Index na 10.000 obyvate|

za1,6-2017

20I6
DHN - PnZ

34

I2

DHN

DnB

11

0

11

DHN - MoP

0

0

0

DSSP - SP

x

x

x

l23

112

DSSP

-

-

PnB

]]5

-))

]í)5

Zdroj: Úřad práce ČR - rralst<á pobočka v Ostravě

Index 2016 -2017

119,041

216^258

.J

tr

108.481

0

0

0

x

x

x

\213,017

II12,2I4

100,803

108,48

1l

20L7

l

- kontaktní pracoviště Opava

t2

Tabulka č. 5b - za správní obvod ORP Opava
Název

dávky

DHN - PnZ

Zarok
20l5

Zarok
20l6

Meziroční

Index na 10.000 obyvatel

srovnání

20l6-2017

14496

Il520

2976

20l 5

20l6

Index 2015 -201ó

1425 .9 1 5

l 131,552

294.363

J71 659

49,665

§7

) ]14

DHN

-

DnB

53 10

4812

498

DHN

-

MoP

326

JJ+

-8

1) 067

32,807

-0.74

x

x

x

x

x

x

37222

3417 6

2416

3661.384

3.1l5.875

245,509

DSSP - SP
DSSP

-

PnB

VysvětlivtE k tabulce: DHN - dávfu hmotné noLae, PnŽ - příspěvek na ŽivobytÍ, DnB - doPlatek
podpory, PnŽ - PřísPěvek
na bydlení, Mop _ mimořádná okamžitá pomoc, DSSP - dávlql státní sociální
na bydlení, sp - sociální příplatek (tento byl zrušen, proto je v tabulce uvedeno x)

V Hněvošice se v současnédobě nenachéLzíani jedna vylouČená lokalita,

do
z dlouhodobého hlediska:tze Ťicí,že od samostatného vzniku obce Hněvošice v roce 1990
Že
současnosti, nebyla v našíobci identifikována sociálně vyloučená lokalita. Obecně lzeÍici,
strukturu obyvatel našíobce tvoří občanéčeské,slovenské a částeČněněmecké národnosti.

Možným potencionálním rizikovPn faktorem pro naši obec do budoucnaje ekonomická
částkaždérodinyv našíobci. Noví občanénašíobce, kteří si pŤeváŽně postavili nové domy ve
a
stavebním obvodu, jsou majetkově na tom lépe než někteří starousedlÍci v naŠÍobci. Závtst
penize byvaji mnohdy častým spouštěčem kriminogenním činŮ. Proto je nutné, co nejdříve
zapojítnově přistěhovalé občany do běžnéhokultumího a společenskéhodění vnaŠÍobci
Hněvošice.

2.4. Institucionální analýza

Aktivity v oblasti prevence kriminality
obec Hněvošice je izemnimsamosprávným celkem, a to konkrétně obcí podle zákona
ě. I28l2O00 Sb. o obcích"ve znění pozdějších novel. Obec Hně6Šice spadá pod rozŠÍřenou
působnost Statutámího města Opava. Tldiž se obec nachánive správním obvodu s Pověřeným
2.4.1.

obecním úřadem Opava.
1.1.2018 má obec Hněvošice celkem 1007 obyvatel. Obec je velmi dynamickou
strukturou a svou polohou, kdy je vzdáIena cca 10 km od okresního města opavy. obec
Hněvošice |eži v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskou rePublikou, severní

K

s obcí
hranice katastrálního územíobce je zilroveíi hranicí státní. Na jihovýchodě obec sousedí
Kobeřice, na jihu s obcí Služovice a její částíVrbka, nazápaďě s obcí OldřiŠov.
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Obec disponuje jedním uřadem s přenesenou působností - obecním úřadem obce
Hněvošice. Kromě toho má v předmětné lokalitě sídlo několik podnikatelských subjektu
(drobní podnikatelé i většífirmy, ale také spolky).

V obci Hněvošice působítaké několik dobrovolných spolku, mezi něž patíi TJ Sokol
Hněvošice, SDH Hněvošice, MS ZátišíHněvošice, Kynologický klub Hněvošice a také další
dobrovolné instituce. Nachází se zde dále Základní a mateřská škola, kdy základní škola má
formuprvního stupně (do 5. ťídy).Od 6. třidy dochazí děti do sousedních obcí (např, Oldřišov).
Obec Hněvošice se rovněž podílína vzdělanosti obyvatel i mimo tyto vzďělávaci zařízeni,kdy
poŤádá zdokonalovací semináře (kurzy počítačů,
kurzy o zdravi aj.),

Co se týká prevence kriminality, jsou do této oblasti v obci zainteresovány především §rto
instituce:

o
.
o
.
o
o

obecní komise prevence kriminality (obec Hněvošice)
složky obecního úřadu Hněvošice (starosta obce, zaměstnanci oú Hněvošice)
obvodní oddělení policie českérepubliky kravaře

Zš a MŠHněvošice
charita opava a dalšíorganizace nabizejici sociální služby
Dobrovolné spolky působícínaúzemi obce Hněvošice

Cílem zastupitelstva obce je již dlouhodobě (od roku 2014) plán aktivního zapojení do
prevence kriminality. S ohledem na vývoj dané doby a také na základě spáchaných skutků v
našíobci v poslední době, V roce 2017 rozhodla o zíizeni Komise prevence kriminality a
zároveň této komisi uložila velmi důležitéúkoly, které budou vycbánetprávě z tohoto ,,Plánu
prevence kriminality obce Hněvošice na období |et 2018-2022". Rovněž byl do této
problematiky úzce zapojen starosta obce, který byl jmenován ,manažerem prevence
kriminality".
Jedním za zák|adnich úkolůzastupitelů obce Hněvošice, členůprevence kriminality a
starosty obce, je vyrvořit v našíobci takové podmínky, abybyly eliminovány skutečnosti, které

zapřičiřnji vzník závadového jednání občanů.Důležitýmfaktorem při vytváření těchto
podmínek jsou názory občanůobce

obecní úřad Hněvošice

Velmi důležitou součástí při tvorbě všech opaření u ftoot.ré ,euiiruce

prevence

kriminality tvoří zaměstnanci, kteří jsou zaíazeni do Obecního úřadu Hněvošice (dále jen OÚ
Hněvošice). V poslední době se velmi osvědčila opatření při doprovodu a odvozu dětí našíZŠ
a MŠHněvošice na jednotlivé společenské,kulturní a sportovní akce, a také zlepšenífyzickóho
zabezpečeníbudov obou škol. Zaměstnancí zaíazeni do OÚ Hněvošice se rorměž podílejína

dalších preventivních programech, které obec realizuje během celého kalendářního roku.
V poslední době došlo k zefektivnění práce zaměstnanců OÚ, takže se zlepšila i spolupráce
L4

v oblasti samotné realizaceprevence kriminality. V dalších letech by se měli právě zaměstnanci
zaŤazenido OÚ Hněvošice podílet na opravě několika nevyhovující míst v naši obci, jakou jsou
dětská hřiště.

Obvodní oddělení Policie Českérepubliky Kravaře
Zástupci obce Hněvošice kvitují v poslední době výbornou spolupráci se zástupci Policie ČR
OO Kravaře. Díky této spolupráci se stal vedoucí tohoto oddělení členem Komise prevence

kriminality a aktivně se tak podílínarťunýchopařeních podporující prevenci kriminality.

V důsledkůspáchání několika trestných činův našíobci, kdy se podařilo pachatelŮm těchto
činůvloupat do veřejných i soukromých budov (v loňském roce došlo i k mravnostnímu deliktu
v našíobci), byly zástupci obce podpořenyjednotlivé dílčíkroky zlepšujícíprevenci kriminality

(fyzické zlepšení zabezpečení budov, instalace EZS s napojením na PCO a dalšíkroky) a
podpořen vznlk Komise prevence kriminality. Součástí tohoto plánu prevence kriminality je i
jedno z největších opatřeních, a to je vybudování kamerového systému v našíobci, kdy obsluhu
tohoto kamerového systému by měli na starost právě zástupci OO PČR Kravaře.

V loňském roce

se uspořádaly poprvé koordinační schuzky před jednotli\.ými spoleěenskými,

sportovními a dalšímiakcemi v našíobci. Tato spolupráce se jednoznačně osvědčila. Obec
Hněvošice nemázíizenou obecní policii a do budoucna o této variantě ani neuvažuje. Rozhodně
kvitujeme zlepšeníspolupráce se zástupci Policie ČR.

ZŠa MŠHněvošice
Do budoucna bychom uvítali aktivní zapojeni zástupce této instituce do činnosti komise
prevence kriminality.

V našíobci zabezpečuje a poíádá základni a mateřská škola každoročněněkolik
vzdélávacich a kulturních akcí, kdy se na poíádání podílímnoho osob zaíazených do OÚ
Hněvošice a dalších institucí. Na zakladě připomínek vedení školy se v letoŠnímroce a
v dalších letech plánuje opravit a lépe zabezpečit přístupy do budov vzdělávacích zaŤÍzeni a
také oplocení jednotlivých školních hřišť a dalšíhojejich vybavení.
V rámci prevence kriminality proběhlo několik besed a přednášek na Ňzná témata se
zástupci policie a dalšíchinstitucí. Plánujeme rovněž uspořádat přednášku na téma
kyberkriminalíta.Dtiežitou součásti je i zpětnávazba, kterou se vedení školy dozví jednak od
samotných rodičůa jednak ze schránek důvěry, které jsou umíy§ny v obou budovách škol.
Jednou z velmi kvitovaných podpůrných opatření kzamezeni krirnfoiality, by bylo vybudování
kamerového systému v našíobci. Jedna z vybudovaných kamer by byla umístěna v blízkosti
základní a mateřské školy.
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2.4.2, D otazníkové šetření realizované na územi obce

Hněvošice

Obec Hněvošice ve spolupráci s komisí píevence kriminality uspořádala v obci v době
od 3 0.6. 2017 do 31 .7 .2017 dotazríkové šetření. Občanémohli dotaznik vyplnit j ak v papírové,
tak v elektronické podobě.

Účelem tohoto dotazníkového šeření bylo zjištěni něuoŇ občanůnašíobce k možné
realizacívybudování Městského kamerového systému v našíobci, jelikož obec Hněvošice chce
požádat o ziskáni dotace zpíogíamu Prevence kriminality vyhlašovaného každoročně
Ministerstvem rrnitra Českérepubliky. Důležitousoučásti této žádosti je vypracování ,,plánu
pfevence kriminality našíobce na období let 2018 až 2022*. Součástí plánu musí být i výstup
z výše uvedeného dotazníkovéšetření.
Mezi naše občanybylo do jejichpoštovníchschránek rozneseno přes 320 dotazníkových
formuliřů, tedy na jednu nemovitost k našíobci vždy jedna žádost. Dle statistiky Ministerstva
vnitra Českérepubliky žilo k 1 . L2017 v našíobci celkem 1008 obyvatel. V uvedeném termínu
bylo na sekretariát obecního úřadu celkem odevzdáno 79 dotazniktl. a to jak v elektronické, tak
v papírově podobě. Z celkového počtu 320 rozďaných dotazníku, vyplnili a následně vrátili
občanécelkem 79 dotazniků, což ělní 24,690Á. Myslím si, že oběané projevili snahu vyjádřit
svůj názor k této problematice.
2.4.3. Zhodnocení dotazníkovéšetření

Ve vypracovaném dotazníku, který byl následně rozdistribuován občanůmHněvošic nebo jej
vyplnili elektronicky, bylo celkem uvedeno 7 těchto otázek:

1. Cítítese v obci Hněvošice bezpečně?
2. Jste dostatečně informován(a) o možnostech

městských kamerových dohlížecích

systémů(monitorování prostranství) ?

3. Podporuje te záměr zíízeníměstskéhokamerového systému v obci HněvoŠice?
4. Domníváte se, že městský kamerový systém je nástroj pro posíleníbezpeČnosti?
5. Přál(a) byste si zavedení městského kamerového dohlížecíhosystému i do okolí
svého bydliště?

6. Cítítese v monitorovaných územích bezpečněji (prosím o sdělení VaŠehopocitu)?
7. Vaše jiné lyjádření k problematice možnéhovybudování městského kamerového

Ř.

systému v obci Hněvošice.

Občanémohli dotainikformulovat anonymně. Kromě poslední odpovědi, mohli občané

zakroužkovat odpovědi ANO nebo NE nebo případně uvést jinou odpověď. Na poslední otázku
měli možnost se občanévyjádřit volnou formou. K lepšímuposouzení a pro přehlednost bylo
zpracováno graíickézobrazeni na jednotlivé zodpovězené otázky občany Hněvošic.

1,6

vÝsledkv dotazníkovéhošetření podle odpovědí na otázky

1

,

Na první otázku odpovědělo celkem 65 občanůANO a 10 občanůodpovědělo na otázku
NE. Další4 osoby vyjádřili jinou odpověď k této otázce. Tedy 82,28 % z celkového
počtu odpovědělo kladně, 12,660Á odpovědělo záporně a 5,060Á vyjádřilo jiný názor.

Otázka č. 1 - Cítítese v obci bezpečně?
80
60

40
2a
0

Počty osob
,

ANo NE

]],JlNÁ oDPoVĚĎ

Na druhou otázku odpovědělo celkem 57 občanůANO a 22 občani volilo odpověď NE.
Tedy 72,75 oÁ z cekového počtu odpovědí, vyznělo kladně a 27,85 % odpovědělo
zéryomě.

otázka č. 2 Jste dostatečně informováni o možnostech
M KDS (monitorování prostra nství)?
6ů
50

40

§ ANo

J[J

NE

20

.;:

Neodpověděli

10
0

počet osob
.Z(.

3. Na třetí otéuku odpovědělo

celkem 60 občanůANO a 16 občanůodpovědělo NE a 3

občanéodpověděli na otáaku individuálním vyjádřením. Tedy 75,95 oÁ z celkového
počtu odpovědělo kladně, 20,25 Yo odpovědělo zéryorrlě a3,8 Yo odpovědělo jinak.
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Otázka č. 3 Podporujete zámér ziízeníMKDS v obci
Hněvošice?
70

60

50
50

30
20
1"0

0

ffi
ffi

ffiár.
počet osob

:+:

ANO NE

:.]

]lN

' oDPoV"

4. Na

čtvrtou otázku odpovědělo celkem 60 občanůANO a 15 občanůodpovědělo na
otázl<1,1NE a 4 občanéodpověděli individuálně. Tedy 75,95 oÁ z celkového počtu
odpovědělo kladně; 18,99 Yo odpovědělo záporně a 5,06 % občanůodpovědělo jinak.

Otázka č. 4 Domníváte se, že MKDS je nástroj pro posílení
bezpečnosti?
]a
60
50

30

10
0

počet osob

ANo Nt

5.

lttirÁ

oopovřĎ

;.

Na pátou otázku odpovědělo celkem 46 občanůANO a 30 občanůodpovědělo NE a
3 občanéodpověděli individuálně. Tedy 58,23 oÁ z celkovélro počtu odpovědělo
kladně, 37 ,97 oÁ odpovědělo zápornč a 3,8 oÁ občanůodpovědělo jinak.
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Otázka č. 5 Přál(a) by jste si zavedení MKDS i do okolí
vašeho bydliště?
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Na šestou otžr.ku odpovědělo celkem 58 oběanů ANO a 17 občanůodpovědělo NE a 4
občanéodpověděli individuálně. Tedy 73,42 oÁ z celkového počtu odpovědělo kladně;
2I,52 oÁ odpovědělo zápomě a 5,06 % odpovědělo jinak.

Otázka č. 6 Cítítese v monitorovaných územíchbezpečněji
(prosím o sdělenívašeho pocitu)?
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7. U

poslední otázky měli občanémožnost vyjádŤit své názory na MKDS, a to volnou
formou. Této možnost využilo celkem 35 občanů,což je zcelkového počtu 67
doručených dotazníků 52.24%, U této možnosti vyjádřili občanékonkrétnínánoty:

o
o

Je to dobrý nástroj, aby tady byl vybudovaný kamerový systém

Jsme plně pro monitoring veřejných prostor.
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pokud budeme mít přísfup k info. policie, jak rychle se dostaví k přestupku nebo
jak ho bude řešit, pokud nepozná viníka? Spadáme pod Kravaře, Hněvošice 15
km (10 - 15 min. jizdy).

Prosím o kamerový systém, mimo hlar,ní cestu.
kamery prosím umístěte do bočnich ulic).
Stačíjenomuobchodu.
určitě se budeme cítit bezpečněji,
Myslím, že dtiežitějšíby tady byl radar na měření rychlosti než kamerový
systém. Dopravní nehody jsou tady častěji nežkrádeže. Spíšmám strach, že mě
dřív srazí auto, a ne že mě někdo okradne.
v našíobci se cítímbezpečně, myslím si, že kamerový systém je zbytečný
Momentálně nevidím nutnost, v budoucnu ano, vandalismus roste!
podporuji zíizeni kamerového systému v obci. I(de bude výstup ze systému?
ohrožení - doprava v obci, Nedodržování rychlosti!!! chybějíci retarďéry na
vedlejšíchulicích.
kamery bez neustálého sledování nic nevyřeší. jaké jsou možnosti použiti
pořízených záběŇ? (ochrana osobních údajůapod.).
Jen u obchodu kameru.
souhlasíme s vybudováním, záležinámnabezpečnosti dětí, dalšídůraz bychom
kladli na vyůiti kamer v bezpečnosti dopravy - zejména dodržováni rychlosti
na hl. komunikaci procházejici obci.
Můžeprospět pro bezpečnost majetku i občanů.
Aby byla monitorována rychlost vozidel v obci.
Jsem pro kamerový systém, aby byl zaveden co nejdříve.
vybudování kamerového systému na veřejném prostranství, např. dětské hřiště,
kostel, škola a školka.
více informací - možnostízŤizeni systému na okrajích ulic, způsob fungování
Jednoznačně velice dobrý nápad, nicméně je pořeba zajištění konťtgurace
systému a vhodného rozmístěníkamer.
Zblltečně vyhozené peníze, pokud by to bylo po celé obci.
vše záIeži na občanech našíobce.
vše zá|eži na občanech našíobce.
kamery by se měly nacházet na veřejných místech (obchod, kižovatky, hřiště
atd.) a na místech, kde se páchá trestná činnost.
Snad je to jedna možnost, jak na vyndaly - preventivně.
I když jsou dle mého Hněvošice velmi bezpečnou o-bcí, myslím, že prevence je

důležitá.

)*

,

. Ň;ň;;é. šmysl u vjezdu/výjezdu do obce, školy, §r.orr.r.
o uvítám kameru u hřbitova, školy, školky a dětského hřiště.
. Pokud kamery, tak k,semaforum rlizdy na červenou), v současnosti nové
.
o
o

osvětlení dostatečně silné.
Náklady na zíízeniaprovoz? ÚeeneiSi \ytžitífin. prostředků (sběmý dvůr?).
očekávám, že kromě zvýšeni pocitu bezpečnosti, přispěje kamerový systém i
k odhalení nepořádných pejskařů ijim podobným lajdákům
Myslím si, že v mnohých případech by to bylo nápomocno v obci.

I

a
a
a
a
o

o
o
a

Kamerový systém často odradí lidi od zlých úmyslů,můžemese cítit bezpečněji,
slušný člověk se nemusí ničeho obávat.
Kamerový systém by vystačil u obchodu a na autobusové točně.
Velký bratr sleduje, obec snad potřebuje investice do důležitějšíchvěc
Pokud kamerový systém neohrozí naše soukromí.
Sledování už bylo dost!
Veřejné budovy, st. kostel + nový, OÚ, obecní dům, ZŠ+ MŠ,panorama obce,
obecní dvůr + byv. ZD.
Je to správný záměr ke zlepšeníbezpečnosti. Jsou i lepšímožnosti investování
obecních peněz např. píejezdové retardéry v okolí VtŠ+ ZŠ.
Jsou důležitějšívěci než MKDS.
Hlavně až jena dětském hřišti. Pije se tam alkohol a ničíse tam hračky, tak i
vybaverrí.

Z celkového počtu 44 občanů,se vyjádřilo 34 kladně, spíšepro vybudování kamerového
systému, pouze 10 se vyjádřilo zápomě, někteří kriticky. Někteří občanése v odpovědi
primárně nevyjádřili ke kamerovému systému, ale spíšepak k otánkám jiného dění
v obci.

Otázka č.7 - Vaše jiné vyjádření k problematice možného
vybudování MKDS v obci Chlebičov
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Nevyjádřily svůj názor

Celkově |ze ďotazníkové šetřenímezi oběany Hněvošic pojmout jako pozitivní nástroj
k zajištěníjejich nánoru. Skoro 70 oÁ občarůpodporuje zŤizenikamerového systému v obci
Hněvošice a mnoho z nic!:. v 7 . otéace'uvedeného dotazníku, p@poruje vlastním vyjádřením
souhlas s vedením obce. Milým překvapením je, že přes 70 % občanůmá potřebné informace
oÁ občani nechce mít
o kamerovém systému. Na druhou stranu je velmi zajimavé, že přes 40
kamerový systém vybudovaný ve svém blízkémokolí.
Výsledek tohoto dotazníkového šetření posloužíjakopodklad pro případné vypracování
Plánu prevence kriminality obce Hněvošice na léta2018 až2022.
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2.4.4. Seznam poskytovatelů sociálních a dalšíchslužeb v obci Hněvošice

Pro prevenci kriminality se jedná o důležitousoučást sekundární prevence. Především
staršíobyvatelstvo našíobce (důchodci) a m|ádež se v poslední době stávají obětmi
kriminogerrních jevu. Zastupitelstvo obce Hněvošice pracuje zvláště v oblasti prevence pro
seniory na dobré úrovni, v obci se koná řada opatření. V oblasti prevence pro mladé lidi se
situace začiná lepšit teprve v poslední době. Z dotaznikové šetření vyplynuly nové požadavky
občanůna zajištění sociálních služeb v našíobci. Tyto služby se velmi význarnně mohou podílet
na prevenci

kriminality v našíobci.

V

obci Hněvošice jsou vjlznamně rozšířeny služby Charity Opava, která poskyluje
občanům jak služby na úseku pečovatelské a hospicové péče,tak mohou občanévyužítslužeb
dětského stacionáře a stacionáře pro seniory v Opavě a případně dalších služeb. Výborně
funguje zpětná vazba zjištěná u občanůobce. Na zákIadě zjištěných poznatku byla zŤizena
donášková služba obědů pro naše občany a zlepšila se spolupráce a komunikace se spolkem
seniorů. Na základě dalšíchpoznatku byla zajištěna dostupnost dalšíchslužeb pro seniory.
Kromě Charity Opava působív našíobcí dalšíagentury poskýujícísociální služby, především
pak pro seniory. Výhledem do budoucna by mohlo být vybudování stacionáře pro seniory nebo

vybudování stálé místnosti (klubu) pro pravidelného setkávání senioru amlrádeže.

Kromě těchto výše uvedených institucí se na aktivitách pro seniory, a především pro
ml6dež podílejídalšíspolky v našíobci. Mezi jeden z dtiežitých spolků patří TJ Sokol
Hněvošice, který v současnédobě zajišťuje provozování především sportovrrí činnosti občanů
Hněvošic.

3. KONCEPČNÍČÁsr
Na koncepčníčásti se kromě samotné komise prevence kriminality podíleli i další
zástupci obce, včele se starostou a ostatními členy zastupitelswa. Důležitou roli sehrál i
výsledek dotazníkové šetření mezi občany, zda chtějí vybudovat MKDS v našíobcí a další
jejich podněty. Velmi děkujeme zástupcům Police ČR, a to na všech jejich úrovnich, za
poskytnutí potřebných součinnostních informací. A v neposlední řadě se na návrhu
preventivních opatření v oblasti prevence kriminality podíleli i dalšízástupci odborných
institucí (Odbor sociálních věcí MM Opava, PMS a další).
3.1.

Priority a cíte

Ř' l:

Dostáváme se kjedné znejdiležitějšíchoblastí tohoto plánu prevence kriminality.
Analltická část nám pomohla zmapovat aktuální situaci v oblasti prevence kriminality na
územi obce Hněvošice a pomohla nám tak stanovit priority a cíle pro koncepčníčást. Vše je
samozřejmě odvislé od stavu finančníhoprostředků, které obec vynaloži každoročně na oblast
prevence kriminality. Jedním z úkolů,,Plánuprevence kriminality obce Hněvošice pro období
let 20l8-2022", je poskytnoutrelevantní podkladypro sestavovánikaždoročníhorozpočtu obce

v oblasti prevence kriminality min. do konce rohl2022. Zastupitelstvo obce Hněvošice by mělo
čerpat podklady zpioňt a cílůa nawhovaných preventivních opaření, které by obec měla
každoročněna úseku prevence kriminality na své ,ízemi rea|izovat, Důležitousoučástí
vypracovaného plánu je ivazbana současnéči budoucí dotačnítituly, zkteýchby obec mohla
čerpat ťrnančníprosředky pto rea|izaci svých projektu na úseku prevence kriminality.

3.2.Ylze v oblasti prevence kriminality
Jelikož se vroce 2018 konají komunální volby, je tento plán velmi důležitým
dokumentem pro budoucí nové zastupitele, kteří si prostudováním tohoto dokumentu měli
udělat jasný úsudek o kriminalitě v našíobci, ale především o samotných krocích v oblastí
prevence kriminality.

Nesmělým cílem tohoto plánu prevence kriminality je samoďejmě snížitpočty
páchaných trestných činůa přestupků v našíobcí a dále se podílet na rozvoji některych
sociálních či jiných služeb v obci Hněvošice (vybudování místnosti pro setkávání senioru a
mládeže, oprava oplocení všech hřišť, osvětlení tmaých míst v našíobci).
3.3. Návrh preventivních opatření v obci Hněvošice
Navrhovaná opatřeni vychéai z dotaznikové šetření mezi občany Hněvošic, ze
Strategického plánu obce, z podnětu Komise prevence kriminality obce Hněvošice, z podnětu
příslušníkůPolicie ČR, samoďejmě z podnětu vedení obce Hněvošice a také v neposlední řadě
z podnětů samotných občanů.

Kamerový systém
Na prvním místě preventivních opatření navrhujeme vybudovat kamerový systém. Naše
obec se nachází v těsné blízkosti statutárního města Opar.y a v bezprostřední blízkosti hranic
s Polskou republikou. Po konzultaci se zástupci Policie ČR a pracovnic Odboru sociálních věcí
MM Opavy je monitoring našíobce velmi podstatným pomocníkem při samotné prevenci
kriminality. Po konzultaci s příslušníkyPolicie ČR(a to jak na úrovníOO PČR Kravaře, ÚO

PČR Opava a rŘP Moravskoslezského kraje) navrhujeme vybudovat kamerový systém v naší
obci, jehož kamerové body budou zaznarnenávat RZ vjížděnícha odjiždějicích motoroých
vozidel na jednotlivých přístupových komunikacích do našíobce a dáIe pak jeden kamerový
bod bude snímat veřejné prostranstvíuZŠa MŠHněvošice. V tomto prostoru došlo v poslední
době ke spáchání několika trestných činů(vloupání do objektů veřejných objektu) a zástupci
obce zde poíádaji během roku nejvíce společenských akcí. Snímáp[projiždějiuch RZ je velmi
důležitýmpomocníkem, protože ze štatistik Policie ČnvyptYva, Žě mnoho pachatelů do naší
obce přijede motorov}m vozidlem a po spáchání trestného činu či jiného deliktu zase odjede.
Jelikož došlo v sousedních obcích v poslední době (Kobeřice, Oldřišov) k několika sériovým
trestným činůmapachatelé těchto skutku odjeli svým motorovjm vozidle směr obec Hněvošice
(mnohdy pak dále zahranice), mohl by kamerový systém posloužit k identifikace i těchto osob.
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Spolupráce s občanskými sdruženími v oblasti drogové problematiky

Jelikož zpoznatků příslušníkůPolicie ČR vyplývají skutečnosti, o rozšířenípočtu
občanů,kteří se stali konzumenty měkkých a tvrdých drog, uvahlje obec, po vzoru ostatních

okolních obcí a měst, provést v našíobcí ve spolupráci s vybranou neziskovou organizaci
hloubkový průzkum, ato zaúčelemzjištěnísoučasnéhostavu v oblasti toxikomanie a drog. Na
zékladě výsledku pruzkumu, bude rozhodnuto o dalšíchopatřeních v této oblasti.
Přednáškyo besedy, poradenská činnost v oblasti prevence

kriminali§

V této oblasti konají zástupci ZŠa MŠHněvošice už dí|čikroky nyni, a to na úseku
poíádáni besed pro žáky obou škol. Obec by chtěla četnost přednášek, které mají na starost
prevenci kriminality, jednoznačně zvýšit. A to především v oblasti kyberkriminality,
mravnostních deliktů a také trestných činůpáchaných na seniorech, tělesně postižených,
těhotrrých ženách a jinak společensky ohrožených osobách.

Velmi dobrá spolupráce v této oblasti funguje se zástupci OO PČR Kravaře. Rovněž
uvažlje o besedě se zástupci Intervenčního týmu mládeže v okresu Opava (zástupci Probačnía
mediačníslužby, okresního státrrího zastupitelství a okresního soud Opava, neziskoých
organizaci, odboru sociálních věcí a dalšíchinstitucí).

Vzhledem k tomu, že se do budoucna očekává možnost čerpánídotací z evropských
fondů mimo jiné i na tuto oblast, bud velmi důležité,kdo bude včas připraven a mít dopředu
nachystán požadovanédokumenty. Obec Hněvošice uspořádala v roce 2016 a 2017 několik
kurzů pro mládež a seniory, a o tyto kurzy byl velký zájem. Proto bude obec v této oblasti i
v příštíchletech klást velký dtraz.

Tabulka č. 6 - Navrhované preventivní opatření v obci Hněvošice
plánovaná aktivita

Poř.
číslo

Typ prevence kriminality

1

Vybudování azavedeni MKDS v obci Hněvošice

situační

2

Zíízenidenní místnosti pro seniory amláďež

sociální

J

Oprava oplocení dětských hřišt'

a dalšíchsportovišt' v

'§ituační, sociální

majetku obce
4
5

Rozšířeníveřejného osvětlení na problematických místech situační
Spolr"rpráce

s občanskými sdruženímiv oblasti drogové

problernatiky
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sociální

O

I

rreanáš§, besedy, poradenská činnosti v oblasti prevence I informativní, sekundární
kriminalitv

./É
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ZAVER
Plán prevence kriminality obce Hněvošice na období (et 2018-2022 je po dlouhé době
uceleným dokumentem v boji proti kriminalitě v našíobcí. V plánu je velmi podrobně popsán
současný stav na úseku prevence kriminality v našíobci a s využitíminformací od občanůnaší

obce (dotazníkové šetření), niuoŇ odborné veřejnosti a dalšíchosob, byla navůena reáIná
preventivní opaření, které by se mohly v obci Hněvošice v letech 2018 až 2022 realizovat.
Důležitou součástípfevence kriminality v našíobci je komise prevence kriminality obce
Hněvošice. Členem této komise se je i zástupce Policie ČR. Po budoucna uvžuje starosta obce
rozšířit tuto komisi o dalšíčleny z řad odbomé veřejnosti (Probační a mediačníslužba, zástupce

ZŠa MŠ,zástupce Odboru sociálních věcí MM Opa..y a dalšízástupci).

Mezi priority navrhovaných opatření tohoto plánu prevence kriminality je vybudování
kamerového systému v našíobci, jehož úkolem by mělo být sníženípáchané trestné činnosti a

správních deliktu v našíobci, s tím související sníženíspáchané škody a v neposlední řadě
změny uvažovéni pachatelů závaďové činnosti naúzemi obce Hněvošice.

Posledním velmi důležitýmúkolem tohoto preventivního plánu obce, je snaha o
zajištěníkaždoročníchíinančníchprostředků z rozpočtu obce pro oblast prevence kriminality.
Tento ,,Plán prevence kriminality obce Hněvošice na období let 20182022" byl
zpracován v souladu s Metodikou pro tvorbu strategických dokumentu prevence kriminality a
víceletých bezpečnostních analýz zptacoyanou Odborem bezpečnostrú politiky a prevence
kriminality Ministerstva vnitra Českérepubliky, dále pak byly v tomto plánu prevence využity
informace z dokumentů ,,Strategie prevence kriminality v ČR na Iéta2OI6 ďž2020",,,Koncepce
prevence kriminality MSK na období 2017-202I", dáIe informace ze statistik Úřado práce ČR,
územni pracoviště Ostrava, kontaktní pracoviště Opava, informace ze statistik Policie ČRa
v neposlední řadě informace z dotazníkového šeření, ktery proběhl mezi občany Hněvošic.

Tento plán prevence kriminality byl projednán
zastupitelswa obce Hněvošice dne 5, 2.2018.

Josef

Kremser

Starosta obce

Hněvošice

5,2,2018
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