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Úvodní část 

Vize do roku 2022 
 

Zlepší se pocit bezpečí života v Postoloprtech.  Lidé si dokážou sami poradit v obtížných situacích 

nebo ví, na koho se obrátit. Do spolupráce jsou zapojeny místní autority. Lidé tráví aktivně volný 

čas, dokážou sami vyvinout např. soc. tlak na pachatele protiprávního jednání. Místní autority 

a místní sdružení (sportovní, kulturní, hasiči, církev) mají uznání jako zástupci místních 

neformálních sdružení s určitým vlivem na komunitu.  

Každý obyvatel bude mít šanci získat bydlení odpovídající jeho snaze zapojit se do komunity. 

Obyvatelé města zde budou rádi bydlet a žít a budou na své město pyšní. Místní občané se 

aktivně zapojují do řešení problémů, využívají místních zdrojů. Funguje odpovědná spolupráce 

nájemníků a majitelů, vzdělávání ve finanční gramotnosti a oddlužování rodin. 
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Identifikace nositele strategie  
 

Řešené území – katastrální území obce Postoloprty 

 

Název Postoloprty 

Typ sídla Město 

Kraj Ústecký 

Okres Louny 

Obec s rozšířenou působností Louny 

Pověřená obec Postoloprty 

Počet základních sídelních jednotek 24 

Místní části Postoloprty 

Březno a Dolní Březno  

Dolejší Hůrky  

Hradiště 

Levonice  

Malnice  

Mradice 

Rvenice  

Seletice a Seménkovice  

Skupice  

Strkovice 

Vrbka  

http://postoloprty.cz/brezno-a-dolni-brezno/d-2309/p1=1486
http://postoloprty.cz/dolejsi-hurky/d-2310/p1=1486
http://postoloprty.cz/hradiste/d-2311/p1=1486
http://postoloprty.cz/levonice/d-2312/p1=1486
http://postoloprty.cz/malnice/d-2313/p1=1486
http://postoloprty.cz/mradice/d-2314/p1=1486
http://postoloprty.cz/rvenice/d-2315/p1=1486
http://postoloprty.cz/seletice-a-semenkovice/d-2316/p1=1486
http://postoloprty.cz/skupice/d-2317/p1=1486
http://postoloprty.cz/strkovice/d-2318/p1=1486
http://postoloprty.cz/vrbka/d-2319/p1=1486


                                        
 
 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

5 

Katastrální území Postoloprty, 726117 

Katastrální výměra 46,5 km² 

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2018 4 716 obyvatel 
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Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2017 – 2019 

 
Oblast Obecné cíle Specifické cíle Vyhodnocení plnění cílů 

BEZPEČNOST, 

VOLNÝ ČAS A 

ZDRAVÍ 

1.1. Do roku 2019 bude min. 6 osob 

participovat na eliminaci sociálně patologických 

jevů a zvyšování pocitu bezpečí ve městě.  

1.1.1. Do roku 2018 budou  4 osoby ze SVL 

působit na pozicích asistent prevence kriminality 

dle metodiky MVČR (vč. metodického vedení ze 

strany MP).    

Cíl nenaplněn, dle 

rozhodnutí města nebude 

v budoucnosti zřízena tato 

pozice. 

 

 

 

1.1.2.  Do roku 2019 se budou 2 osoby ze SVL 

podílet na zvyšování kvality bydlení v obci na 

pozici domovníků – preventistů dle metodiky 

MVČR (-> SC 1.4 oblast BYDLENÍ) 

Institut domovníka zatím 

nebyl zřízen, s rozvojem 

sociálního bydlení dojde 

v případě potřeby ke zřízení 

této funkce.  

1.2. Stabilizace a snížení dopadů rizikového 

chování v Postoloprtech, vč. zajištění 

volnočasových aktivit 

1.2.1.  Od školního roku 2017/2018 bude zaveden 

certifikovaný program primární prevence na 

škole.   

Oblast vzdělávání je řešena 

samostatně v dokumentu 

Místní plán inkluze.  

 

 

 

1.2.2. V roce 2017 bude zahájena komunikace s 

majiteli pozemků v oblasti kolem řeky Ohře s 

cílem vytvoření rekreační stezky a in-line dráhy. 

Od roku 2018 došlo ke 

spolupráci s Povodím Ohře. 

Zatím byla vytvořena letní 
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plovárna a kolem řeky byly 

umístěny lavičky s výhledem 

na řeku. Postupně dochází 

k úpravě okolí a břehů řeky 

Ohře.  

BYDLENÍ 

2.1 Do roku 2019 se cca 60 osob soc. 

vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených 

z Postoloprt aktivně zapojí do řešení obtíží 

s bydlením za pomoci systému sociálního 

bydlení, prostřednictvím sociálních pracovníků 

stabilizuje své bydlení a nebudou ohrožení 

ztrátou bydlení.  

2.1.1. Do roku 2018 bude v Postoloprtech 

vytvořena metodika sociálního bydlení, která 

bude jasně stanovovat pravidla pro přidělení bytů 

a bude zde uveden návazný systém podpory 

v  bydlení vč. sociální práce města.   

Cíl naplněn, metodika je 

dostupná na sociálním 

oddělení města. 

 

 

 

2.1.2. Do roku 2019 bude 60 osob za 3 roky 

stabilně bydlet, nebudou ohroženi ztrátou 

bydlení. Prostřednictvím sociální práce dojde 

k řešení i ostatních problémových oblastí, zej, se 

zaměřením na oddlužení, získání zaměstnání a 

celkovou stabilizaci životní situace.  

Město obdrželo dotaci na 

vybudování sociálních bytů v 

ul. Žižkova 323. Má zde 

vzniknout 5 bytových 

jednotek. Kolaudace by 

měla proběhnout v roce 

2021. Město počítá s dalším 

rozvojem sociálního bydlení.  
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2.1.3. Do roku 2019 se budou 2 osoby podílet na 

zvyšování kvality bydlení v obci v pozici 

domovníka – preventisty dle metodiky MVČR. 

Cíl zatím nenaplněn, 

v případě potřeby bude 

realizován s rozvojem 

sociálního bydlení.  

 

 

 

2.1.4. Od 1. 1. 2018 město bude pořádat a 

účastnit se pravidelných schůzí (domovních 

výborů) s nájemníky městských bytů, které budou 

realizovány čtvrtletně se zaměřením na: 

- zajištění pořádku a úklidu 

- nastavení a dodržování pravidel spolužití dle 

Domovního řádu 

- spolurozhodování všech obyvatel vč. soc. 

vyloučených o podmínkách a kvalitě bydlení. 

Cíl je naplňován, domovní 

schůze se konají.  

 

 

 

2.1.5. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

poskytována sociální služba odborné sociální 

poradenství – dluhové poradenství s okamžitou 

kapacitou 20 uživatelů.  

Sociální služba je 

poskytována 

prostřednictvím Centra 

služeb pro zdravotně 

postižené v Lounech a 

Poradnou při finanční tísni, 

o.p.s. na ÚP v Lounech. 
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Vyvstává potřeba terénního 

poradenství přímo 

v rodinách v Postoloprtech.  

2.2. Zajištění infrastruktury soc. bydlení 2.2.1. V Postoloprtech bude vyčleněno 9 

sociálních bytů z IROP pro potřeby osob 

ohrožených ztrátou bydlení se zaměřením na 

stabilizaci jejich situace a posilování jejich 

dovedností si bydlení udržet. 

Cíl je postupně naplňován, 

zatím je z městského fondu 

vyčleněno 5 bytů pro 

potřeby sociálního bydlení.  

SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY, RODINA a 

SOCIÁLNÍ 

VYLOUČENÍ 

3.1 Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

prostřednictvím sociálních služeb podpořeno 

min. 275 osob se zaměřením na zlepšení 

celkové životní situace, vybrané osoby se 

aktivně zapojí do řešení své krizové situace.  

3.1.1. Do roku 2019 budou v Postoloprtech 

realizovány sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi, odborné sociální poradenství (dluhové i 

právní poradenství), terénní program, s kapacitou 

celkem 95 osob, z toho: 

a) 15 rodin, které přistupují aktivně k péči o děti 

prostřednictvím spolupráce se SAS 

b) 40 osob, které přistupují aktivně ke svým 

problémům prostřednictvím terénního programu.  

c)  40 osob, které přistupují aktivně ke svým 

problémům prostřednictvím spolupráce s 

dluhovým poradcem. 

Sociální služby jsou 

realizovány. 
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3.1.2. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

realizována sociální služba nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež, s kapacitou celkem 20 osob ve 

věku 15 – 26 let. 

Služba je realizována.  

 

 

 

3.1.3. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

realizován terénní program pro uživatele drog a 

jejich blízké s kapacitou 1 osoba. 

Služba je realizována. 

3.2 Do roku 2018 bude zefektivněna sociální 

práce na obci ke zmírnění nepříznivě životní 

situace osob sociálně vyloučených nebo soc. 

vyloučením ohrožených. 

3.2.1. Od 1. 7. 2017 bude vytvořeno samostatné 

oddělení sociálních věcí pod odborem vnitřních 

věcí při Městském úřadu v Postoloprtech. 

Oddělení sociálních věcí je 

vytvořeno.  

 

 

 

3.2.2. Od 1. 1. 2018 bude vyčleněn pracovník, 

který bude zajišťovat metodické vedení 

komunitního centra, koordinovat sociální práci ve 

městě, koordinovat a komunitně plánovat sociální 

služby ve městě.   

Vybudování komunitního 

centra se zatím nepodařilo. 

Komunitní plánování a 

koordinaci aktivit zajišťuje 

vedoucí sociálního oddělení.  

 

 

 

3.2.3. Do roku 2018 bude zajištěna terénní soc. 

práce na obci se zaměřením na obyvatele SVL i 

ostatní obyvatele ohrožené soc. vyloučením 

prostřednictvím 3 terénních sociálních 

Služba je zajištěna.  
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pracovníků. 

 3.2.4. Od 1. 7. 2017 bude vytvořena komunikační 

platforma složenou z organizací poskytující 

sociální služby a pracovníky za účelem 

zefektivnění sociální práce ve městě. Tato skupina 

se bude scházet min. 1x za 2 měsíce. 

Komunikační platforma se 

pravidelně schází. 

3.3. Zlepšení sousedských vztahů a 

občanského soužití, zlepšení vztahů mezi 

majoritní a minoritní společností 

3.3.1. Od 1. 1. 2018 budou obyvatelé SVL 

prostřednictvím komunitního soc. pracovníka se 

vzděláním podle zák. 108/2006 Sb. zapojeni do 

rozhodování a do přímé realizace opatření na 

úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, 

města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího 

přístupu těchto osob ke společenským zdrojům 

(sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, 

možnost uplatňovat svá práva atd.). 

Komunitní pracovník zatím 

není zaměstnáván, s jeho 

zapojením město počítá po 

vybudování komunitního 

centra.  

 

 

 

3.3.2. Do roku 2019 bude v Postoloprtech 

vytvořen prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř 

komunity prostřednictvím komunitního centra. 

 

Opatření nebylo 

zrealizováno z důvodu 

nedostatku finančních 

prostředků (do výzvy IROP 
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se přihlásil velký počet 

žadatelů). Cíl je přesunutý 

do dalšího plánovacího 

období.  

VZDĚLÁVÁNÍ 

4.1. Vytvoření podmínek pro vzdělávání dětí se 

zdravotním hendikepem, rozvoj klíčových 

kompetencí, zejm. u dětí a žáků se SVP. 

4.1.1. Do poloviny roku 2019 bude na ZŠ zajištěn 

bezbariérový přístup do všech prostor. 

Oblast vzdělávání je řešena 

samostatně v dokumentu 

Místní plán inkluze. 

 

 

 

4.1.2. V návaznosti na klíčové kompetence 

vzniknou do poloviny roku 2019 na ZŠ Postoloprty 

3 odborné učebny včetně vybavení (jazyková a 

přírodovědná laboratoř, multimediální učebna) a 

dojde k rekonstrukci a vybavení školního skleníku. 

 

 

4.1.3. Do konce roku 2019 bude mít MŠ 

bezbariérový přístup. 

 

 

 

4.1.4. Čtyři třídy MŠ Postoloprty budou vybaveny 

interaktivními tabulemi, nábytkem a dalšími 

pomůckami s ohledem na děti se SVP, v souladu s 

klíčovými kompetencemi. 

 

 

4.1.5. Rozvoj klíčových kompetencí v 

neformálním vzdělávání (DDM). 
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Analytická část 
 

Obecná charakteristika města Postoloprty a spádového území 
 

Postoloprty leží ve středním Poohří Ústeckého kraje. Specifickým charakterem města je jeho neobvyklá 

rozloha, vytvářená rozsáhlými venkovskými oblastmi přilehlými k historickému městskému jádru. 

Postoloprty jsou menším městem, které se nachází v jižní části Ústeckého kraje a spadá do správního 

obvodu ORP Louny. Město leží 7 km na západ od Loun na levém břehu Ohře. Území Lounska je v kontextu 

České republiky velmi řídce osídleno. Obyvatelstvo je roztroušeno do velkého počtu malých obcí a dvou 

sídelních center, Loun a Postoloprt. Lounsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky a na jeho území 

nalezneme pouze minimum lesů. Oblast je proslulá chmelařstvím a ovocnářstvím. V oblasti je mnoho 

zemědělských stavení, jedná se o vesnickou zástavbu.   

Dopravní dostupnost z města je výborná nejen do Loun, ale také do ostatních větších měst – Praha, 

Most, Chomutov. Město disponuje obsáhlou občanskou vybaveností, dostatkem služeb v oblasti 

vzdělávání, zdravotní péče, sportovního i kulturního vyžití. Pokud je potřeba specializovaná pracoviště 

jsou dostupná v blízkých městech. Nechybí ani neziskový sektor, který zajišťuje volnočasové vyžití 

a oblast sociálních služeb.  

 

Celková populace Postoloprt vykazuje podprůměrnou vzdělanostní strukturu. Skoro třetina populace má 

nejvýše základní vzdělání a dvě pětiny mají nižší střední vzdělání, nebo jsou vyučeny. Vysokou školu mají 

vystudovanou jen 4 % obyvatel. 

 

V kontextu správního členění jsou Postoloprty obcí s pověřeným úřadem, jejíž spádová oblast se rozkládá 

na 46,5 km². Spádová oblast Postoloprt1 je rozčleněna na katastrální území Postoloprt, které má 13 

místních částí. Kromě města Postoloprty jde o místní části vesnického typu (Březno a Dolní Březno, 

Dolejší Hůrky, Hradiště, Levonice, Malnice, Mradice, Rvenice, Seletice a Seménkovice, Skupice, Strkovice, 

Vrbka)). Dále do spádové oblasti Postoloprt patří obec Výškov (včetně její části Počerady).  

 

                                                           
1 Spádovou oblastí se rozumí obce ve správním obvodu obce s pověřeným úřadem. Dále v textu celý správní 

obvod Postoloprt budeme nazývat zjednodušeně „Postoloprty“. 
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Administrativní rozdělení okresu Louny2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Zdroj: Český statistický úřad 



                                                                                                 
 
 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

15 

Demografická analýza3 
 

Struktura obyvatelstva 

Celkem 

v tom obyvatelstvo celkem ve věku 
Průměrný 

věk 
0-4 5-9 10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85+ 

4 716  232  28

0  

300  264  279  281  293  296  455  383  319  251  286  293  250  151  66  37  40,4 

 

 

Vývoj počtu obyvatel v ORP Louny od roku 2017 do roku 2019 

Počet obyvatel Postoloprty ORP Louny 

Celkový počet obyvatel - celkem (k 31. 12. 2016) 4735 43471 

Celkový počet obyvatel - 15+ let (k 31. 12. 2016) 3929 36525 

Celkový počet obyvatel - 18+ let (k 31. 12. 2016) 3769 35326 

Celkový počet obyvatel - 15-64 let (k 31. 12. 2016) 3174 28649 

Celkový počet obyvatel - celkem (k 31. 12. 2018) 4716 43514 

                                                           
3 Zdroj: Český statistický úřad 
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Celkový počet obyvatel - 15+ let (k 31. 12. 2018) 3904 36515 

Celkový počet obyvatel - 18+ let (k 31. 12. 2018) 3735 35285 

Celkový počet obyvatel - 15-64 let (k 31. 12. 2018) 3107 28163 

 

Občané Postoloprt s trvalým pobytem4 

Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem 

2 346 1 973 2 291 1 927 4 637 3 900 

                                                           
4 Zdroj: Ministerstvo vnitra (mv.cz) k 1.1.2019 
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5 Zdroj: Český statistický úřad 

    2016 2017 2018 

Srovnání stavu obyvatel k 1.7.5 4 754  4 748  4 732  

v tom: muži 2 407  2 390  2 387  

  ženy 2 347  2 358  2 345  

Stav obyvatel k 31.12.   4 735  4 760  4 716  

v tom ve věku:   0 - 14 806  820  812  

  15 - 64 3 174  3 159  3 107  

  65 + 755  781  797  

Průměrný věk   39,9  40,1  40,4  

Index stáří (65+ / 0 -14 v %)   93,7  95,2  98,2  

muži   2 397  2 406  2 384  

v tom ve věku:   0 - 14 401  416  403  

  15 - 64 1 673  1 660  1 637  

  65 + 323  330  344  

ženy   2 338  2 354  2 332  

v tom ve věku:   0 - 14 405  404  409  

  15 - 64 1 501  1 499  1 470  

  65 + 432  451  453  

Přistěhovalí   186  198  171  

v tom: muži 79  91  77  

  ženy 107  107  94  

v tom ve věku:   0 - 14 56  65  59  

  15 - 64 122  128  109  

  65 + 8  5  3  

Vystěhovalí   233  174  206  

v tom: muži 114  85  94  

  ženy 119  89  112  

v tom ve věku:   0 - 14 77  44  59  

  15 - 64 140  127  139  

  65 + 16  3  8  

Přírůstek stěhováním   -47  24  -35  
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v tom: muži -35  6  -17  

  ženy -12  18  -18  

v tom ve věku:   0 - 14 -21  21  -  

  15 - 64 -18  1  -30  

  65 + -8  2  -5  

Přírůstek: celkový -49  25  -44  

  přirozený -2  1  -9  

  stěhováním -47  24  -35  
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Sociální vyloučení 
 

V Postoloprtech jako takových nelze vymezit sociálně vyloučené lokality, lze zde však vystihnout termín 

lokalita s vyšším podílem sociálně vyloučených osob. V rámci Postoloprt existuje několik budov, kde žijí  

obyvatelé bojující se sociálním vyloučením, tyto budovy jsou rozmístěny hlavně v centru města. Velká 

část obyvatel nesoucí znaky sociálního vyloučení bydlí rozptýlena v panelových domech v různých 

částech města.  

 

Cílová skupina  

 – která je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena 

a) osoby dlouhodobě nezaměstnané  

b) osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce 

c) osoby závislé na sociálních dávkách a dávkám pomoci v hmotné nouzi 

d) osoby zadlužené a nekompetentní hospodařit s finančními prostředky 

e) rodiny s dětmi s mnohačetnými sociálními problémy 

f) osoby bez přístřeší, žijící v nevyhovujících podmínkách či ohrožené ztrátou bydlení 

g) osoby závislé na omamných a psychotropních látkách a na alkoholu 

h) děti do 15 let ohrožené školním neúspěchem, drogovou problematikou (dostupnost OPL), 

patologické trávení volného času, 

i) mládež od 15 do 26 let ohrožená nezaměstnaností, nízké vzdělání, drogová problematika 

(dostupnost OPL), patologické trávení volného času. 

  

Hlavní problémy  

a) vysoká zadluženost a probíhající exekuce 

b) omezené možnosti trávení volného času dětí ze SVL (především ve věku do 14 let) 

c) velký výskyt osob závislých na omamných a psychotropních látkách a alkoholu (výskyt varen 

pervitinu a pěstíren konopí) 

d) riziko ztráty bydlení, nevyhovující bydlení pro seniory a osoby sociálně vyloučené nebo 

osoby sociálním vyloučením ohrožené 

e) spekulace s byty (byty skupují podnikatelé a pronajímají osobám, které pobírají dávky státní 

sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi) 
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Trh práce, nezaměstnanost a sociální dávky 
 

Hlavním problémem, se kterým se nezaměstnaní obyvatelé Postoloprt potýkají, je nedostatečná 

motivace k získání a udržení pracovního místa.   

 

K září 2019 bylo evidováno 204 uchazečů o zaměstnání (oproti 223 uchazečům v roce 2018 a 304 

uchazečům v roce 2016). Navzdory tomu, že počet uchazečů pozvolna klesá, míra nezaměstnanosti 

zůstává vysoká, pohybuje se kolem 6 % (oproti 4,7 % v roce 2018). Velkým problémem je nelegální 

zaměstnávání, legální práce se uchazečům často finančně nevyplácí kvůli množství exekucí.  

 

Nejproblémověji zaměstnatelnou skupinou jsou osoby se základním vzděláním, kterých se v evidenci 

úřadu práce nachází zdaleka nejvíce (dvě třetiny). Nabízená místa dělníků a řidičů jsou mnohdy náročná, 

což není vhodné pro matky s dětmi a starší osoby. Fyzická a časová náročnost se tak stává jednou z bariér 

zaměstnatelnosti těchto osob. Mezi další bariéry patří nezájem některých zaměstnavatelů přijímat osoby 

žijící na okraji společnosti. 

 

Hlavní zaměstnavatelé:   

V současnosti je dominantní oblastí na trhu práce průmysl. V blízkosti Postoloprt se nachází průmyslová 

zóna Triangl, kde sídlí několik zahraničních firem. Zde je velký počet pracovních míst, ale častým 

problémem je jejich dosažitelnost z hlediska kvalifikace a praxe. Velkými zaměstnavateli jsou továrny  

Pragovka (Praga Louny - strojírenství) a Legios LOCO, nyní Vagonka Louny, a.s. (Louny - výroba 

železničních vagónů). Jedná se opět o těžkou fyzickou práci na směny. Dalším možným zaměstnavatelem 

je Amazon v Dobrovízi, který nabízí svoz zaměstnanců. Také se však jedná o fyzicky náročnou práci, navíc 

je požadován čistý trestní rejstřík, což bývá v mnohých případech problém. Největšími zaměstnavateli 

ve městě jsou firmy KB Blok a Písky Elsnic. 
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Nezaměstnanost v Postoloprtech k 30.9.20196 

Obyvatelstvo 

15-64 

Uchazeči o 

zaměstnání 

z toho dosažitelní uchazeči o 

zaměstnání 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % 

Volná 

místa 

3 107 204 183 5,9 3 

 

 

Srovnání podílu nezaměstnaných osob  

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání a uchazečů v evidenci ÚP delší než 12 měsíců 

 

 

                                                           
6 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Česká republika 2,7 % 

Ústecký kraj 3,8 % 

Louny 4,3 % 

Postoloprty 5,9 % 
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Srovnání podílu uchazečů o zaměstnání a uchazečů v evidenci ÚP delší než 12 měsíců 
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Zadluženost 
 

Dle údajů z Mapy exekucí7, ve které jsou v současnosti dostupná poslední data za obce a ORP z roku 

2017, vyplývá, že více než 27 % obyvatel Postoloprt, absolutně 1 078 osob, je v exekuci. V porovnání 

s rokem 2016 se jedná o 8% nárůst podílu osob v exekuci. Největší podíl, 41 % obyvatel Postoloprt, jsou 

osoby zatížené 3 – 9 exekucemi. Druhou největší skupinou je pak 28 % osob, které mají 1 exekuci. V 

průměru lze vyčíslit, že zadlužení v Postoloprtech měli 5,3 exekucí na osobu.  K roku 2017 se jednalo o 

celkem 5 753 exekucí, přičemž na osobu činila průměrná exekuční jistina 169 051 Kč. 

Ačkoliv nejsou známa přesná celorepubliková data dětí a mladistvých v exekuci, nelze pokládat 9 % 

postoloprtských dětí s exekucemi za nevýznamný počet8. V roce 2017 činil 9% podíl přibližně 426 osob9. 

V současné době vzrůstají snahy o řešení problematiky zadluženosti nejen u dospělých, ale právě 

zejména u dětí, které se o svých dluzích či exekucích mnohdy dozví až po dovršení 18 let10.  

Osobám, které aktivně řeší svou zadluženost, a zároveň splňují zákonem dané požadavky, je od 

1. 1. 2008 umožněno oddlužení. V insolvenčním rejstříku11 se k 16. 1. 2020 nacházelo 219 žadatelů 

z města Postoloprty, z nichž 104 bylo povoleno oddlužení. Z uvedeného údaje 104 úspěšných žadatelů, 

se jedná o 23 manželských párů, které mohou své dluhy pro tyto účely spojit a žádat o oddlužení 

společně. V insolvenčním rejstříku nejsou vedeni žádní žadatelé mladší 20 let.  Nejčastější skupinou 

osob, která se dostala do procesu oddlužení, jsou osoby ve věku 41-50 let. Nejvíce insolvenčních návrhů 

spojených s návrhem na povolení oddlužení pak bylo zaregistrováno v roce 2015 a dále v roce 2019. 

Mimo všeobecně dostupných bankovních i nebankovních půjček existují v případě města Postoloprty 

další možné pohledávky, které městský úřad po svých obyvatelích následně vymáhá. Jedná se o místní 

poplatek za psy12, poplatek za svoz komunálního odpadu13 a pro nájemníky bytů v majetku města také 

případné pohledávky na nájemném. Dle informací městského úřadu se v případě majitelů psů k 9. 12. 

2019 jednalo o 128 dlužících osob, mající dluh v celkové výši cca 55 000 Kč. Vzhledem k povaze poplatku 

(který je odstupňován dle místa bydliště a pohybuje se od 50 do 600 Kč) nejsou tyto pohledávky 

vymáhány exekučně. Dluhy na nájemném spravuje pro město externí firma, která k prosinci 2019 

                                                           
7 Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/mapa/index.html, 23. 1. 2020.  
8 Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/mapa/index.html, 23. 1. 2020. 
9 Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr, 23. 1. 2020 
10 Dostupné z: https://www.zadluzenedeti.cz/, 23. 1. 2020 
11 Dostupné z: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, 16. 1. 2020 
12 Dostupné z: https://www.postoloprty.cz/assets/File.ashx?id_org=12611&id_dokumenty=1797, 23. 1. 2020 
13 Dostupné z: https://postoloprty.cz/polplatky-za-odpady/d-2395, 23. 1. 2020 

http://mapaexekuci.cz/mapa/index.html
http://mapaexekuci.cz/mapa/index.html
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
https://www.zadluzenedeti.cz/
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
https://www.postoloprty.cz/assets/File.ashx?id_org=12611&id_dokumenty=1797
https://postoloprty.cz/polplatky-za-odpady/d-2395
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evidovala celkovou dlužnou částku (bez započtení penále) ve výši 1 000 400 Kč.14 

Poslední možnou pohledávkou vůči městu a v současnosti zároveň fakticky nejrozšířenějším dluhem, 

jsou v Postoloprtech dluhy na svozu komunálního odpadu. Částka je v tomto případě jednotná pro 

všechny obyvatele Postoloprt včetně dětí, a to 500 Kč za osobu na rok. V případě nezaplacení poplatku 

včas je k dlužné částce přičítáno 100% penále. Vzhledem k možnému skokovému nárůstu dluhu z tohoto 

poplatku jsou po přibližně dvou letech neřešené dluhy posílány k exekutorovi. K 9. 12. 2019 činil dluh na 

odpadech celkem 5 milionů korun. Město eviduje dohromady 1180 dlužníků, 343 z nich je řešeno 

exekučně. Z celkového čísla zadlužených osob je 750 dospělých a 430 dětí.15 

Město se všechny povinné poplatky, které jsou jeho obyvatelé povinni městu platit, dlouhodobě snaží 

komunikovat směrem k místním skrze několik kanálů. Jedním z nich je dle informací městského úřadu 

měsíční Zpravodaj města Postoloprty, který je dostupný online a zároveň je v tištěné podobě rozdáván 

do schránek. V něm je čtenářům zejména ke konci splatného období připomínána povinnost platit za 

odpady a za držbu psů, případně je zde připomínáno, na koho se v případě nastalých dluhů na městském 

úřadě obrátit. V případě nově přistěhovalých obyvatel, kteří se zaregistrují na matrice v Postoloprtech, 

jsou občané formou dopisu informováni o těchto místních poplatcích, které mají povinnost platit. 

Rodiny, se kterými se spolupracuje také v sociální rovině, jsou informovány místními neziskovými 

organizacemi, či sociálním oddělením. V minulosti pak byly ve městě distribuovány letáky s kontakty na 

dluhovou poradnu v Lounech a okolí a ke konci roku je dle informací městského úřadu také obyvatelstvo 

informováno místním rozhlasem o jejich povinnosti zaplatit místní poplatky, a kam se mají dostavit 

v případě, že již městu dluží. Ve věci úhrad poplatků za komunální odpad s MÚ Postoloprty, odborem 

vnitřních věcí velmi úzce, dlouhodobě a vstřícně spolupracuje úřad práce, pracoviště hmotné nouze. 

Jedná se nejen o úhrady aktuální, ale i o možnosti splácení dlužných částek. 

Dluhové poradenství je poskytováno v Centru pro zdravotně postižené v Lounech, klienti si mohou 

domluvit také schůzku v Postoloprtech a na úřadu práce v Lounech, kde pravidelně tuto službu poskytuje  

Poradna při finanční tísni, o.p.s. Mnoho klientů však nemá kompetence nebo motivaci k tomu, aby si 

domluvili telefonicky konzultaci, shromáždili všechny potřebné dokumenty a dorazili na sjednaný 

termín. V lokalitě chybí odborné dluhové poradenství poskytované nízkoprahově přímo v rodinách.  

  

                                                           
14 Data poskytnuta MěÚ Postoloprty, 9. 12. 2019 
15 Data poskytnuta MěÚ Postoloprty, 9. 12. 2019 
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Drogová problematika 
 

Výrazným problémem Postoloprt je toxikomanie, zejména rozšířené užívání pervitinu a marihuany. 

Podle okresního státního zástupce si uživatelé pervitinu na Lounsku dojíždějí pro drogy hlavně na 

Chomutovsko a Mostecko. Na území Postoloprt jsou ale evidovány i případy, kdy si uživatelé sami 

pervitin vařili a zřejmě jej i prodávali. Kromě samotných drogových deliktů jsou významným problémem 

kriminální činy, které jsou páchány drogově závislými za účelem získání peněz na drogy (tj. hlavně 

krádeže a loupeže, u kterých policie odhaduje až 60% podíl toxikomanů). 

 

V Postoloprtech nyní působí organizace DRUG-OUT Klub, která zde zajišťuje službu Terénní program pro 

uživatele drog. Tato služba byla dlouhodobě poptávána městem i dalšími aktéry, její působení je ve 

městě vysoce ceněno a její pokračování po skončení současného financování je velmi žádoucí a pro 

úspěšné sociální začleňování v lokalitě nezbytné. 

 

Služba nyní zajišťuje: 
 

 služby Harm Reduction  

 výměnný program, základní sociální poradenství, zdravotní ošetření, edukace ke snížení 

dopadu užívání drog 

 služby Public Health 

 sběr odhozených injekčních stříkaček, rozhovory s veřejností o situaci ve městě  

 

Statistika Terénního programu pro uživatele drog za rok 2018: 
 

 celkově podpořeno 44 lidí s vyplněnou smlouvou o poskytování služeb 

 54 x 1. kontakt s klienty (i anonymními), z toho bylo 26 úplně nových klientů 

 55 kusů injekčních stříkaček zlikvidováno z veřejného prostranství 

 Vybráno: 2986 kusů stříkaček, vydáno: 3055 kusů 

 5x testování osob na civilizační choroby 

 distribuováno 1974 kusů filtrů na THC 

 distribuováno 852 kusů kondomů 

 60x zdravotní ošetření 

 55x distribuce zdravotního materiálu 

 18 x individuální poradenství  
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Kriminalita 16 
 

Dle hodnocení Městské policie v Postoloprtech je pozitivem dlouhodobý klesající trend celkového 

nápadu trestné činnosti, pokles majetkové kriminality, pokles násilné trestné činnosti. Negativem je 

nárůst drogové kriminality a hospodářské trestné činnosti. Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti na 

území města Postoloprty v letech je zřejmé, že mezi nejvýznamnější oblasti patří majetková trestná 

činnost (drobné krádeže, vandalismus), přestože majetková a násilná trestná činnost má klesající trend. 

Další problematikou je obecná trestná činnost a to konkrétně zanedbání povinné výživy. Tato oblast 

přečinů má trvale stagnující ukazatele. Kriminogenními faktory tohoto jevu je velké množství sociálně 

slabých obyvatel, stále vysoká nezaměstnanost ve srovnání s průměrem okr. Louny a ČR, nízká 

vzdělanost, finanční negramotnost obyvatelstva města Postoloprty. Hospodářská trestná činnost 

dlouhodobě mírně vzrůstá (úvěrové podvody) a největším problémem je zejména drogová kriminalita, 

což je negativní jev v rámci celé ČR. 

 

Městská policie Postoloprty 

Existence městské policie má významný vliv na prevenci kriminality. Úkoly městské policie nejsou pouze 

represivního charakteru, ale vyvíjí aktivity, jejichž snahou je předcházení páchání trestných činů a 

přestupků. Již samotná přítomnost městské policie může zvyšovat pocit bezpečí občanů. Městská policie 

mimo jiné v rámci prevence provádí přednáškovou činnost pro seniory, pro základní školy v 

Postoloprtech, podílí se na zajištění pořádání dětských dní, provádí přednáškovou činnost zejména na 

úseku dopravy pro děti předškolního věku atd. 

 

Policie České republiky 

Významnou složkou v oblasti prevence kriminality je Preventivně informační skupina (PIS) Policie ČR 

územní odbor Louny. Činnost skupiny je rozmanitá a soustavná. Poskytuje základní informace k 

bezpečnostní situaci, ve spolupráci s městskou policií na regionální úrovni pořádá řadu besed, 

přednášek, dny otevřených dveří či ukázky výcviku služebních psů zejména pro žáky základních škol a 

studující mládež. Při svém preventivním působení spolupracuje policie s dalšími institucemi na 

                                                           
16 Zdroje:  Plán prevence kriminality města Postoloprty na léta 2017 – 2021, Tematický akční plán města 
Postoloprty na léta 2020- 2022, Mapa kriminality (mapakriminality.cz) 
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společných projektech, podílí se na prezentaci policie při různých společenských a kulturních akcích. 

Pozornost je věnována zejména domácímu násilí, šikaně a seniorům. Zástupce vedoucího PČR OO 

Postoloprty působí v pracovní skupině prevence kriminality. 

 

Probační a mediační služba 

Probační a mediační služba plní úkoly vyplývající ze zákona č. 257/2000 Sb. v platném znění: „O probační 

a mediační službě“. Probační a mediační služba (dále jen PMS) zajišťuje probaci (dohled, který spojuje 

kontrolu i pomoc u odsouzených občanů k alternativním trestům) a mediaci (mimosoudní řešení 

trestních sporů mezi poškozeným a obviněným pachatelem, prostřednictvím třetí osoby – mediátora). 

PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením rizikových a konfliktních stavů spojených s trestním 

řízením a efektivním zajištěním uložených alternativních opatření. U některých případů, zejména při 

dohledu, chování jedinců na veřejnosti atd. spolupracuje PMS s Městskou policií Postoloprty.  

 

Rizikové lokality ve městě 

Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Postoloprtech se řadí ulice Alšova, Wolkerova, Husova, lokalita 

předzámčí a okolí železniční stanice Postoloprty (křižovatka ulic Žižkova a Palackého a ulice Pod 

Korunou). Dále se jedná o ulici Masarykova a Marxovo náměstí v Postoloprtech. Tyto ulice, mimo 

železniční stanice, jsou lokalizovány v těsném okolí Mírového náměstí, které je centrem města. Nově 

mezi ohrožené lokality přibyla ulice Klášterní. Další specifikum spočívá ve struktuře obyvatelstva, které 

je zde buď hlášeno k pobytu, nebo se v těchto lokalitách opakovaně vyskytuje. Jedná se o zástupce 

minoritních a marginálních skupin obyvatel Postoloprt. 
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Trestné činy za obvodní oddělení Postoloprty Policie ČR 

Obvodní oddělení Postoloprty 3/2017 3/2018 3/2019 

Index kriminality 4 7,2 15,9 

Počet trestných činů 5 9 23 

Podíl objasněných trestných činů 100 % 56 % 50 % 

Vraždy 0 0 0 

Znásilnění 0 0 0 

Fyzické útoky 0 1 1 

Loupeže 0 0 0 

Vloupání do obydlí 0 0 0 

Vloupání do chat a chalup 0 0 0 
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Krádeže automobilů 0 0 1 

Krádeže věcí z automobilů 0 0 0 

Krádeže jízdních kol 0 0 0 

Výroba, držení a distribuce drog 0 0 0 

Řízení pod vlivem 1 0 1 

Všechny zbývající činy 4 8 18 

 

 

Činnost Městské policie v Postoloprtech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že každoročně dochází ke snížení protiprávního stavu zejména 

v přestupcích proti veřejnému pořádku. Častým jevem nejen v sociálně vyloučených lokalitách je však 

skrytá, tzv. latentní kriminalita, která může značně zkreslovat statistické údaje o zločinnosti.  

 2017 2018 4/2019 

Všechna přestupková jednání 712 463 235 

Přestupky proti veřejnému pořádku 337 99 50 

Přestupky proti občanskému soužití 16 2 2 

Přestupky proti majetku 14 3 2 

Porušení obecně závazných vyhlášek 212 52 22 

Přestupky v dopravě 272 246 183 

Zjištěno trestných činů 21 20 10 

Kontrola osob 1161 1329 465 
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Sociální služby  

Registrované sociální služby působící na území města Postoloprty: 
 

1. Pečovatelská služba – Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 

2. Odlehčovací služba – Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 

3. Odborné sociální poradenství – Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 

4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Romano jasnica, z.s., Vavřinec, z.s. 

5. Terénní program pro uživatele drog – DRUG-OUT Klub, z.s. 

 

V rámci poskytování služeb byla s klienty v roce 2018 řešena zejména následující problematika:  
 

Dle sociálně aktivizačních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi: 

- dluhové poradenství, prevence zadluženosti 

- bydlení, prevence ztráty bydlení 

- doprovody – k lékaři, do školy, na úřady  

- zprostředkování dalších odborných služeb 

- vyplňování formulářů 

- hmotné zabezpečení, sociální dávky 

- příprava na školní výuku 

- základní stabilizace v rodině - možnost poradenského rozhovoru, zprostředkování kontaktů na 

odborné služby, instituce 

- podpora rodičovských dovedností - zajištění lékařské a odborné péče o děti, zajištění 

vzdělávání, péče o děti v domácím prostředí, apod. 

- lékařská péče - předcházení rizikového chování uživatele či zhoršení zdravotního stavu 

 

Dle sociálního oddělení města: 

 dluhy 

 bydlení 
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 doprovod na školy, úřady 

 sepisování životopisů, odvolání 

 vyplňování formulářů, tiskopisů 

 vysvětlení došlé pošty 

  

Městský úřad Postoloprty disponuje třemi sociálními pracovnicemi. Agendu sociálně právní ochrany 

vykonává pro Postoloprty MěÚ Louny, resp. jeho odbor sociálních věcí. V rámci agendy OSPOD působí 

také kurátoři pro mládež.  
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Bydlení 
 

K výraznější segregaci podle prostorového uspořádání v Postoloprtech nedochází. Některé budovy se 

nacházejí či nacházely přímo v centru Postoloprt. Podobně i panelákové byty s obyvateli ohroženými 

sociálním vyloučením jsou rozprostřeny po celých Postoloprtech. Výraznější prostorové oddělení 

pozorujeme u obou Březen.  

 

Bytový fond města 

Městský bytový fond je tvořen asi 130 byty, z nichž je 15 volných (údaj k listopadu 2019) z důvodů 

neobyvatelnosti. Bytový fond se postupně navyšuje (nákup nových nemovitostí, oprava stávajícího 

bytového fondu).   

Byty jsou nájemcům přidělovány tzv. obálkovou metodou- MÚ zveřejní výběrové řízení na uvolněné byty 

s výší minimálního nájmu.  Zájemci o byt zasílají své nabídky s výší nájmu v uzavřených obálkách.   Komise 

poté po posledním dni výběrového řízení obálky otevře a seznam uchazečů s navrhovanou výší nájmu 

předloží radě města.  Rada města vybere nejvhodnějšího uchazeče, neznamená to, že je vybrán ten, 

který učiní nejvyšší nabídku. 

 

Sociální bydlení 

Město obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování sociálních bytů v ul. Žižkova 323. 

Má zde vzniknout 5 bytových jednotek. Kolaudace by měla proběhnout v roce 2021. 

 

Soukromé byty 

Sociální vyloučení se týká jednotlivých domů a vyloučené domácnosti jsou rozptýlené i mezi majoritou 

v panelových domech. Proto není v Postoloprtech prostorová segregace velkým problémem, s výjimkou 

„Horního“ Března. Existuje tu několik jednotlivých domů (ulice Alšova, Wolkerova, 5. května, Březno u 

cukrovaru), kde žijí obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. Jedná se ale o jednotlivé budovy, ve 

kterých není více jak 12 bytů.  

 

Sociálně vyloučené lokality a budovy 

 

Budova bývalé spořitelny  

V minulých letech býval tento objekt vnímán jako nejproblematičtější budova ve městě, s velkým počtem 

sociálně vyloučených nájemníků. Proto byla budova městem vykoupena od bývalého majitele. V 
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současné době jsou již v přízemí nové prostory České pošty a započala rekonstrukce čtyř bytových 

jednotek. V budově vznikne nadstandartní bydlení. 

 

Březno u cukrovaru 

Březno u cukrovaru je vzdáleno od centra města cca 1,5 km, což je asi 25min chůze, většinou po úzké 

silnici a bez osvětlení. Jinou možností je použití auta a autobusu (cca 10 spojů za den, nerovnoměrně 

rozprostřeny, cena 13 Kč). Není tu žádné vybavení v oblasti služeb (obchod atd.). Mladší ročníky a rodiny 

s malými dětmi by se z tohoto důvodu rády odstěhovaly do Loun nebo Postoloprt, ale je to otázka 

nejčastěji financí (dluhy, nezaměstnanost). Starší ročníky, lidé v důchodu či před důchodem jsou tu 

celkem spokojeni. V létě, nebo když je teplo, sem o víkendech jezdí pastoři z evangelické církve a 

provozují aktivity zaměřené na děti. 

 

„Horní“ Březno 

Daleko dramatičtější je situace u druhého "Horního" Března, kde je ve dvou budovách 18 bytů s asi 40-

50 nájemníky většinou důchodového věku (dvě rodiny mají malé děti), dále jsou zde budovy původního 

státního statku, služby tu nejsou žádné. Lokalita je geograficky odříznuta od Postoloprt, pěšky to mají 

obyvatelé do města 5km, stejně tak autem (které většina nemá).  

 

Alšova 31 

Objekt má vchody ze dvou stran. V Budově je 14 bytů, ale asi polovina byla neobydlená či před 

rekonstrukcí. Problematické bývá soužití dvou znepřátelených rodin.  

 

Budova bývalého pivovaru – Wolkerova 659 

V budově jsou pronajímány asi čtyři byty z pěti. Odhadem zde bydlí 15 osob. Dům není připojen na plyn, 

v budově se topí pomocí kotle. Tato budova má ve městě nejhorší pověst.   

  

Sídliště 

Největším problémem na sídlištích je soužití mezi většinou a menšinou. Obyvatelé bydlí třeba i ve 

vlastním, nebo v podnájmu u jednotlivců, často příbuzných či kamarádů. Třetí možností je bydlení 

u majitelů, kteří záměrně kupují byty, které následně pronajímají obyvatelům ohrožených sociálním 

vyloučením.  
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Nemožnost zlepšení situace v rámci bydlení souvisí s několika bariérami při snahách o získání lepšího 

bydlení. Klíčovým problémem je nedostatek financí. Lidé často nemají na kauci. Téměř nepřekonatelným 

problémem je sehnat bydlení pro rodinu s více dětmi. V neposlední řadě pak nesmíme zapomenout na 

zadluženost vůči městu v případě zájmu o pronájem městských bytů. Dluhy vznikají v drtivé většině 

případů na poplatcích za odpady i přesto, že město s dlužníky velmi dobře pracuje. Nabízí všem bez 

výjimky možnost splátkového kalendáře (splátka již od 50,- Kč/měsíčně). Sociální pracovnice rodiny 

navštěvují a informují je o možnostech, jak se dluhů zbavit.  
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Návrhová část 
 

Přehled cílů strategického plánu17 

 

1. Sociální služby 

1.1 Udržení stávajících sociálních služeb v minimálně stejné kapacitě 

- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

- odborné sociální poradenství 

- terénní sociální práce 

- terénní program pro uživatele drog 

- nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

1.2 Udržení spolupráce a pravidelného setkávání zástupců města, neziskových organizací, úřadu práce, 

městské policie, příspěvkových organizací města a dalších subjektů 

 

2. Bydlení 

2.1 Rozvoj sociálního bydlení  

 

3. Zaměstnanost  

3.1 Zvýšení zaměstnanosti 

 

4. Komunitní práce 

4.1. Vytvoření komunitního centra 

 

5. Zadluženost 

5.1 Rozšíření dluhového poradenství – terénní, nízkoprahovou formou 

 

6. Prevence  

6.1 Zajištění nízkoprahových aktivit pro děti ve věku 5 – 14 let 

6.2 Realizace vzdělávacích aktivit a informačních kampaní pro cílové skupiny  

 

                                                           
17 Viz Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit v Postoloprtech na období 2018 - 2022 
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Popis cílů a opatření 

1. Sociální služby 

Název cíle:  

1.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby a rodiny v krizi  

Název opatření: 

1.1.1 Finanční podpora stávajících sociálních služeb pro osoby a rodiny v krizi 

Předpokládaný dopad opatření: Zlepšení sociální situace osob a rodin v krizi. Realizace preventivních 

opatření (prevence primární, sekundární i terciální). 

Popis cílové skupiny: Osoby a rodiny v krizi 

Předpokládaný termín realizace: 2020- 2022 

Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský 

úřad Ústeckého kraje, Evropský sociální fond, případní sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s., DRUG-OUT Klub z.s., 

Romano jasnica z.s., Vavřinec z.s. 

 

Název opatření: 

1.1.2 Zajištění efektivního poskytování sociálních služeb pro osoby a rodiny v krizi 

Předpokládaný dopad opatření: 

Efektivní poskytování sociálních služeb, zlepšení komunikace a spolupráce mezi aktéry jako je město 

Postoloprty, sociální oddělení MÚ Postoloprty, ZŠ, MŠ, městské policie atd. 

Popis cílové skupiny: Poskytovatelé sociálních služeb a další aktéři působící v dané oblasti 

Předpokládaný termín realizace: 2020 – 2022 
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Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty – prostory pro setkávání, koordinace spolupráce 

Předpokládaní realizátoři: Město Postoloprty 

 

2. Bydlení 

Název cíle:  

2.1 Zajištění vhodného bydlení pro osoby a rodiny v krizi  

Název opatření: 

2.1.1 Sociální bydlení 

Předpokládaný dopad opatření: Město Postoloprty vytvoří systém sociálního bydlení pro osoby a rodiny 

ohrožené sociálním vyloučením v bytové nouzi. S osobami, které budou žit v sociálních bytech, bude 

intenzivně spolupracovat sociální pracovník. Prostřednictví sociální práce dojde k řešení těch 

problémových oblastí, které zamezovaly tomu, aby tito lidé mohli využívat standardní bydlení. Sociální 

práce se bude zaměřovat především na řešení dluhové problematiky, získání zaměstnání, zvyšování 

kompetencí hospodařit s finančními prostředky, dodržování pravidel soužití. 

Popis cílové skupiny: Osoby či rodiny ohrožené ztrátou bydlení nebo ti, co bydlení úplně postrádají, 

osoby s nízkými příjmy v bytové nouzi. Tyto osoby se potýkají s řadou sociálních problémů, jako je 

zadluženost, nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, ztráta či absence bydlení 

či nevyhovující bydlení, ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, 

vztahové problémy v rodině. 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 

Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty, Evropský sociální fond, Operační program 

zaměstnanost, Ministerstvo pro místní rozvoj, další sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Město Postoloprty 
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3. Zaměstnanost 

Název cíle:  

3.1 Zvýšení zaměstnanosti  

Název opatření: 

3.2.1 Využití alternativních forem zaměstnávání 

Předpokládaný dopad opatření: Zvýšení zaměstnanosti, osvojení pracovních návyků a usnadnění 

vstupu na trh práce osobám dlouhodobě nezaměstnaným, osobám bez kvalifikace či osobám sociálně 

vyloučeným. 

Popis cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez kvalifikace, osoby sociálně vyloučené 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 

Předpokládané zdroje financování: Úřad práce ČR 

Předpokládaní realizátoři: Potencionální zaměstnavatelé 

 

4. Komunitní práce 

Název cíle: 

4.1 Vytvoření společného prostoru pro trávení volného času obyvatel Postoloprt 

Název opatření:  

4.1.1 Vytvoření komunitního centra 

Předpokládaný dopad opatření: Vytvoření místa pro společné trávení volného čas, prostoru pro 

setkávání občanů, stmelení komunity, realizaci edukativních programů aj. 

Popis cílové skupiny: Všichni občané města Postoloprty a spádových obcí 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 
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Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, EU, další sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Výzva je otevřena všem zájemcům 

 

5. Zadluženost 

Název cíle:  

5.1 Zajištění nízkoprahového dluhového poradenství 

Název opatření: 

5.1.1 Terénní dluhová poradna 

Předpokládaný dopad opatření: Dluhové poradenství, které je nyní poskytováno, předpokládá poměrně 

vysokou participaci klienta (připravit si dokumenty, objednat se na schůzku). Bohužel takovou formu 

angažovanosti nelze očekávat od všech dlužníků vzhledem k jejich omezeným kompetencím (nízká 

motivace řešit dluhy, neschopnost dohledat veškeré dokumenty, obavy z kontaktování poradenského 

místa apod.). Poskytováním nízkoprahového terénního dluhového poradenství lze podchytit i tuto část 

zadlužených obyvatel, protože odstraníme značnou část bariér. Pracovník může rodinu opakovaně 

navštívit a přímo v domácnosti s nimi hovořit o tom, u jakých institucí se mohli během života zadlužit a 

pomoci hledat související dokumenty.  

Popis cílové skupiny: Všichni občané Postoloprt a spádových obcí, kteří jsou zadluženi nebo ohroženi 

vznikem dluhů. 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 

Předpokládané zdroje financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí, město Postoloprty, Evropský 

sociální fond, další sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Neziskové organizace 
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6. Preventivní aktivity 

Název cíle:  

6.1 Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro oděti od 6 let v režimu nízkoprahovosti 

Název opatření: 

6.1.1 Volnočasové aktivity pro děti a mládež od 6 let v režimu nízkoprahovosti 

Předpokládaný dopad opatření:  Vytvoření takových volnočasových aktivit, které děti ve věku od 6 let 

zajímají – parkur, latinsko-americké tance, basketball, moderní gymnastika, airsoft, házená, MMA, 

španělština a další. Doplnění volnočasové nabídky pro děti ze sociálně slabých rodin, které jsou 

poskytovány nízkoprahově (bezplatně, s možností volného příchodu a odchodu, bez nutnosti vlastních 

pomůcek atd.).  Aktivity také povedou k prevenci rizikového chování tím, že dětem poskytnou bezpečný 

prostor pro trávení volného času a možnost využití odborného poradenství v krizových situacích.  

Popis cílové skupiny: Děti a mládež ve věku od 6 let 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 

Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, další sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Příspěvkové organizace města, sociální služby a další 

Název opatření: 

6.1.2 Realizace vzdělávacích aktivit a informačních kampaní pro cílové skupiny  

 

Předpokládaný dopad opatření: Klienti a návštěvníci nízkoprahového centra budou informováni o 

problematice a rizicích užívání drog, o dluhové problematice atd. Kampaň bude zacílena i na další cílové 

skupiny, jako například seniory. Obyvatelé budou moci navštívit například burzu práce se zaměřením na 

průmyslové zóny. Důležitým dopadem je medializace prosociálních a preventivních aktivit v lokalitě 

(pravidelné informování o nabídce služeb, příběhy dobré praxe a zkušenosti klientů se službami, edukace 

veřejnosti o prospěšnosti těchto aktivit), tak aby potencionální klienti neměli ostych tyto služby vyhledat.   
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Popis cílové skupiny: Všichni občané města Postoloprty a spádových obcí 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022 

Předpokládané zdroje financování: Město Postoloprty, Ministerstvo práce a sociálních věcí, další 

sponzoři 

Předpokládaní realizátoři: Příspěvkové organizace města, sociální služby a další. 
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Implementační část 
 

Představení lokálního partnerství Postoloprty  
 

Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti odboru pro sociální začleňování (Agentury) 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR18 (dále jen Agentura) ve všech lokalitách, kde působí. Lokální 

partnerství je platformou pro pravidelné setkávání zástupců obce a dalších institucí, kteří jsou nebo 

mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování. Členové partnerství se setkávají na 

pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně 

připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Svolavatelem a 

garantem činnosti Lokálního partnerství Postoloprty je Agentura. Lokální partnerství Postoloprty bylo 

založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 85 ohledně zřízení odboru pro sociální 

začleňování (Agentury) pod hlavičkou Úřadu vlády ČR, podepsáním memoranda o spolupráci odboru pro 

sociální začleňování (Agentury) s městem Postoloprty a přistoupením členů partnerství k tomuto 

jednacímu řádu.  

 

Funkce lokálního partnerství: Jedná se o platformu, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců 

samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni 

v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních 

několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány 

a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem 

činnosti Agentury v jednotlivých lokalitách. 

 

Členové Lokálního partnerství Postoloprty:  

- Město Postoloprty 

- Městská policie Postoloprty 

- Základní škola Postoloprty 

- Základní umělecká škola Postoloprty 

- Probační a mediační služba Louny 

- DRUG-OUT Klub, z.s. 

- Spolek Romano Jasnica 

                                                           
18 K 1. lednu 2020 došlo k přesunu odboru pro sociální začleňování (Agentura) z Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády č. 522 ze dne 30. července 2019.  



                                                                                                 
 
 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

43 

- Vavřinec, z. s.  

- Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s. 

- Dům dětí a mládeže Postoloprty 

Při výčtu spolupracovníků je třeba zmínit významnou úlohu Úřadu práce.  I když Úřad práce není přímo 

členem lokálního partnerství Postoloprty, úzce spolupracuje od začátku Lokálního partnerství na řešení 

situace v Postoloprtech. Pravidelně se zúčastňuje jednání, spolupracuje s MÚ, odborem vnitřních věcí, 

se sociálními pracovnicemi, nejen s ohledem na možnosti splácení místních poplatků, ale i v oblasti 

volného času mládeže, kde je možné přispět mimořádnou okamžitou pomocí na zaplacení dětských 

kroužků i sportovních aktivit. Při určení výše finanční pomoci ÚP zkoumá možnosti a snahu rodičů 

vlastním přičiněním, či vlastní prací zvýšit příjem rodiny – účast na aktivitách ÚP, výkon veřejné 

služby……….) 

Postup tvorby Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ)19  
 

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro Postoloprty, který má za cíl aktivizaci místních kapacit, 

podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, 

organizačních atd.). Na přípravě plánu se podílejí všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury a 

členové Lokálního partnerství Postoloprty. Role Agentury je v podobě koordinace tvorby strategického 

plánu sociálního začleňování a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce 

jako závazného rozvojového dokumentu. 

 

Realizace opatření, monitoring plnění plánu a jeho aktualizace 
 

Jednotlivá opatření budou realizována určenými subjekty. Monitoring plnění naplánovaných opatření 

může provádět každý člen Lokálního partnerství, konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant 

Agentury pro lokalitu Postoloprty. Strategický plán tvoří pouze určitý rámec pro spolupráci města 

Postoloprty a Agentury. V průběhu planosti může být doplňován a aktualizován. Podněty k aktualizaci 

budou projednány v rámci odpovědných pracovních skupin a dále budou schváleny Lokálním 

partnerstvím. 

  

                                                           
19 Viz metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám: http://www.socialni-

zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
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Seznam zkratek 
 

APZ   Aktivní politika zaměstnanosti 

Agentura Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KPSVL  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

LP  Lokální partnerství 

MŠ  Mateřská škola  

NNO  Nevládní nezisková organizace  

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP VVV Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

ORP               Obec s rozšířenou působností 

PČR   Policie České republiky 

PS  Pracovní skupina  

PSPI  Pracovní skupina projekty a implementace 

SŠ  Střední škola 

SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování 

SÚPM  Společensky účelné pracovní místo  

SVL  Sociálně vyloučená lokalita 

ÚP  Úřad práce ČR 

VPP  Veřejně prospěšné práce  

ZŠ   Základní škola 
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Slovníček pojmů  
 

Komunitní centrum 

Veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci i těchto jednotlivců 

a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních 

a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, se zaměřením na řešení nepříznivé sociální 

situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné 

kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociální služba zaměřená na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Nízkoprahové zařízení je určeno 

především pro neorganizovanou mládež, kde je zajišťováno smysluplné trávení volného času a tím 

předchází patologickému chování. 

Sociální bydlení 

Systém bydlení, jehož cílem je zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby bez přístřeší či žijící 

v nevyhovujícím bydlení. Obyvatelé sociálních bytů spolupracují se sociálními pracovníky a společně 

usilují o zvýšení kvality jejich života (splácení dluhů, nástup do zaměstnání, příprava dětí do školy). 

Sociálně vyloučená lokalita  

Za sociálně vyloučenou lokalitu se považuje prostor, kde jsou koncentrovány sociálně vyloučené osoby, 

které často samy sebe označují za Romy nebo je takto označuje okolí, přičemž tato lokalita vykazuje 

takové charakteristiky, jako je vysoká míra nezaměstnanosti přesahující národní průměr, ztížený přístup 

k legálním formám obživy, nízká vzdělanostní úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční 

infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování apod.20 

Sociální začleňování  

Sociální začleňování lze definovat jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 

ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit o ekonomického, 

sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.21 

 

                                                           
20 Snopek, J. a Matoušek R.: Prostupné bydlení – Metodika. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro 

sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.   
21 Snopek, J. a Matoušek R.: Prostupné bydlení – Metodika. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro 

sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.   
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1.1 Vyjádření Agentury k SPSZ 

  Vyjádření odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva vnitra ČR 

ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Postoloprty 

(schváleného dne: 4. 3. 2020) 

 
Kritérium 

 
Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 
strategického plánu 

Předchozí Strategický plán na roky 2017 až 2019 
byl úspěšně naplňován (podrobné vyhodnocení 
naplňování opatření je součástí předkládaného 
SPSZ). Část nenaplněných cílů byla přesunuta do 
dalšího plánovacího období. 

Soulad strategického plánu se 
strategickými dokumenty ČR v oblasti 
sociálního začleňování a se 
souvisejícími dílčími politikami, 
strategiemi a plány    

Cíle a opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se 
Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, a to 
v oblasti přístupu k bydlení (zejm. opatření 1.1.1, 
1.2.2.1, 1.3.1.1 a 1.3.3.1), oblasti podpory 
k přístupu k zaměstnání a jeho udržení (zejm. 
opatření 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 a 3.2.1.2), rodiny 
(opatření 4.1.1), zajištění slušných životních 
podmínek (zejm. opatření 1.1.3), dalších 
začleňujících veřejných služeb (zejm. opatření 
2.1.2.1, 2.3.1.1 a 2.3.1.3) a se základními principy 
Strategie.  

SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti 
sociálnímu vyloučení 2016 – 2020, zejména 
s prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti (např. dílčí 
cíle 2.1.2, 2.1.3 a 2.3.1) bydlení (dílčí cíle 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3. a obecný cíl 1.1), dluhy (dílčí cíl 5.2.1 a 
obecný cíl 5.1); sociálních služeb, rodiny a zdraví 
(např. dílčí cíl 2.3.2 a obecný cíl 4.1), 
zaměstnanosti (např. dílčí cíle 3.1.1, 3.2.1) 

Strategický plán je také rámován relevantními 
strategiemi na krajské úrovni, je to zejména 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v 
Ústeckém kraji na období 2019 - 2021, na obecní 
úrovni to jsou Komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb a prorodinných aktivit v Postoloprtech na 
období 2018 - 2022, Plán prevence kriminality 
města Postoloprty na léta 2017 – 2021, Místní plán 
inkluze města Postoloprty 2018 – 2021. 
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Krom daného text vychází také z těchto národních 
koncepčních materiálů:  

Strategie sociálního začleňování 2014–2020; 
Strategie romské integrace 2015–2020; Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020; Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy 
2015–2020; Národní strategie ochrany práv dětí; 
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 
2016–2020; Koncepce bydlení ČR do roku 2020; 
Koncepce sociálního bydlení do roku 2025; 
Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 
2020; Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k 
menšinám; Koncepce boje proti extremismu v ČR 
na léta 2016 až 2020; Strategie politiky 
zaměstnanosti do roku 2020, aj. 

Kvalita procesu strategického 
plánování 

Do procesu strategického plánování byli v souladu 
s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, 
regionální i státní správy, místních institucí, 
nestátních organizací, soukromých subjektů a osob 
se znalostí problematiky sociálního vyloučení. 
Jednání lokálního partnerství i tematických 
pracovních skupin probíhalo na bázi rovnosti, 
včetně rozhodování. Zapojení sekundární cílové 
skupiny bylo zajištěno zjišťováním názorů 
prostřednictvím terénních pracovníků NNO a 
pracovníků sociálních odborů i jejich účasti na 
setkáních. Lokální partnerství i pracovní skupiny se 
podílely na tvorbě analytické části, návrhu priorit, 
definici cílů a opatření SPSZ a sběru kvantitativních 
dat. 

Kvalita zpracování strategického plánu 

Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře 
daného aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena 
analytická část s celkovým popisem situace 
v lokalitě a principů sociálního začleňování, podoby 
lokálního partnerství a pracovních skupin. 
Souhrnná výchozí data jsou uvedena též u každé 
tematické oblasti, následuje analýza potřeb či 
analýza problému a jeho příčin, definice priorit a 
cílů. V návrhové části jsou podrobně rozpracovány 
cíle a opatření, včetně odpovědných subjektů a 
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termínů realizace. 

Respektování intervenční logiky 
(dodržení principu 
„problém-příčina-návrh řešení“) 
 

SPSZ respektuje intervenční logiku strategického 
plánování. V analytické části je podrobně popsána 
míra sociálního vyloučení a definovány příčiny 
problémů ve městě pro jednotlivé oblasti 
podléhající strategickému plánování. Všechny 
identifikované nedostatky a potřeby se odrážejí 
v navržených obecných a dílčích cílech, včetně 
výstupů jejich naplnění. Implementační fáze 
popisuje způsob realizace jednotlivých opatření a 
jejich monitoring. 

Dopady strategického plánu 

SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému 
má strategický plán přispět včetně jeho dopadů na 
cílovou skupinu formou předpokládaných 
realizovaných opatření a aktivit.  

Celkový komentář 

SPSZ Postoloprty odpovídá principům a metodice 
KPSVL a navazuje na relevantní strategické 
dokumenty. 

 

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

zpracovala, oddělení regionální centrum západ: 

Markéta Fridrichová 

Dne: 23. 3. 2020 

 

 

Funkce: ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Podpis: …………………………… 
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