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Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy, jimž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů
Městský úřad Český Krumlov, Odbor kancelář tajemníka, jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o hmotné nouzi“), v souladu s ustanovením § 25, 171 a 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
zveřejňuje
opatření obecné povahy, kterým se stanoví oblasti se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů na území města Větřní, a to v těchto oblastech:
-

bytový dům čp. 285 v ulici Šumavská
ubytovna čp. 375 v ulici Šumavská
Odůvodnění:

Dne 28.11.2017 obdržel Městský úřad Český Krumlov, Odbor kancelář tajemníka (dále jen
„správní orgán“) písemnou žádost Městského úřadu Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, o vydání
opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů ve městě Větřní. V žádosti byla žadatelem identifikována místa, ve kterých se tyto sociálně
nežádoucí jevy vyskytují a to:
-

ubytovna čp. 185 v ulici Papírenská
ubytovna čp. 285 v ulici Šumavská
ubytovna čp. 375 v ulici Šumavská
ubytovna čp. 192 v ulici Frymburská

Avšak v závěru žádosti bylo požadováno, aby Městský úřad, coby pověřený obecní úřad,
vyhlásil za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů celé město Větřní.
Z uvedeného důvodu bylo město Větřní vyzváno k upřesnění své žádosti. Dne 20.12.2017
správní orgán obdržel upřesnění žádosti, kde již byly uvedeny jen výše uvedené konkrétní
lokality, které jsou navrhovány jako oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
V žádosti žadatel uvádí, že v současné době se Romové, převážně z oblasti mimo Větřní,
ubytovávají na výše uvedených ubytovnách. Dále uvádí, že považuje současnou situaci v okolí
výše uvedených ubytoven za značně problematickou, přičemž jakékoliv navyšování počtu
sociálně nepřizpůsobivých občanů ve městě představuje pro něj enormní zátěž, která má
na chod a prosperitu města negativní dopad.
Žádost byla žadatelem odůvodněna konkrétními nežádoucími sociálními jevy, které se ve městě
vyskytují a to zejména:
-

pohyb nepřizpůsobivých osob zejména v okolí jmenovaných ubytoven a dále
i po městě pod vlivem alkoholu a návykových látek
obtěžování občanů na ulici a příležitostné žebrání
obtěžování dětí a nezletilých dětí
vykrádání zahrad jak u rodinných domů, tak i v zahrádkářských koloniích v okolí
města
krádeže v obchodech a vloupání do různých objektů
poškozování majetků občanů a města (hřiště, lavičky, oplocení, kontejnery
na odpad)
časté rušení nočního klidu, především v letních měsících
znečišťování veřejných prostor (vykonávání potřeby, odpadky, povalování)
znečišťování veřejného prostranství v okolí ubytoven uvedených v žádosti, ale
i v ostatních částech města, jako jsou městské parky apod.

Podle ustanovení § 33d zákona o hmotné nouzi, může obec, na jejímž území se nacházení místa,
ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevů, požádat pověřený obecní úřad,
v jehož územním obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se
vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Tato žádost musí
obsahovat:
a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a
b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů a za sociálně
nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy
působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.
Ve smyslu ust. § 33d odst. 2 zákona o hmotné nouzi platí, že pověřený obecní úřad na základě
žádosti podle odst. 1 připraví návrh opatření obecné povahy. Pověřený obecní úřad projedná
návrh opatření obecné povahy s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy
vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku a s obecním úřadem obce
s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné
povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti.
Ve smyslu uvedeného ustanovení pověřený obecní úřad projednal 17.1.2018 žádost
s Policií ČR. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov,
Obvodní oddělení Větřní sdělilo počet oznámení skutků, které se mohou považovat
za přestupky nebo trestné činy, ve vztahu k uvedeným oblastem za rok 2017. U ubytovny

čp. 185 v ulici Papírenská se jedná o 1 oznámení, u ubytovny čp. 285 v ulici Šumavská o 26
oznámení, u ubytovny čp. 375 v ulici Šumavská o 10 oznámení a u ubytovny čp. 192 v ulici
Frymburská o 4 oznámení.
Policie ČR dále upřesnila, že samotná oznámení nezakládají závěr o tom, že skutečně došlo
k protiprávnímu jednání. O tom rozhodují příslušné orgány a policie nedisponuje rozhodnutími
správních orgánů. Závěr, resp. názor policie je takový, že za oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů lze považovat objekty (a jejich okolí) čp. 285 a čp. 375 v Šumavské
ulici. Objekty čp. 185 v Papírenské ulici a čp. 192 v ulici Frymburská nijak nevybočují
z běžného normálu a jsou z hlediska výskytu sociálně nežádoucích vlivů srovnatelné
s ostatními objekty a lokalitami ve Větřní.
Dále pověřený obecní úřad dne 25.1.2018 projednal žádost s orgánem sociálně právní
ochrany dětí. Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru školství sportu a mládeže sdělilo
že v současné době neshledává výskyt uvedeného nežádoucího sociálního jevu, který město
Větřní uvádí, v objektu čp. 185 v ulici Papírenská a v objektu čp. 192 v ulici Frymburská.
Jako zcela odlišnou situaci uvádí na ubytovně č. 375 a v bytovém domě čp. 285 v ulici
Šumavská. Zde je shledáván vysoký výskyt i jiných sociálně patologických jevů, než je
uvedeno městem Větřní – obtěžování dětí a nezletilých dětí. Tyto dvě sousedící nemovitosti,
z nichž jedna je ubytovnou, z hlediska sociálně-právní ochrany dětí vytváří, vzhledem
k poměrně vysokému počtu ubytovaných osob a nájemníků, uzavřenou komunitu, kde je
pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí velmi obtížné, téměř nemožné provádět
dlouhodobou kontinuální sociální práci.
V této lokalitě je zaznamenáván ze strany zde bydlících dětí nejen výskyt obtěžování, napadání
(především vulgárními nadávkami) ostatních obyvatel města Větřní, ale také zvýšený počet dětí
užívajících návykové látky, kouření, apod. Lze konstatovat, že u dětí, které bydlí v těchto
nemovitostech, se ve velmi zvýšené míře vyskytují výchovné problémy – nedocházka do školy,
záškoláctví, páchání přestupků, trestné činnosti, činů jinak trestných, mravnostních deliktů,
podezření na dětskou prostituci.
V těchto dvou výše uvedených nemovitostech žije nejvíce dětí (oproti ostatním lokalitám
Větřní), jejichž výchova musela být řešena soudem, ať už přijetím výchovného opatření
dohledu, nebo musela být nařízena jejich ústavní výchova, výkon trestu odnětí svobody.
Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem se orgán sociálně-právní ochrany dětí domnívá,
že ubytovnu čp. 375 a bytový dům čp. 285 v ulici Šumavská, lze považovat za lokalitu
s nežádoucími sociálními jevy.
Správní orgán řádně posoudil obsah žádosti podle ustanovení § 33d zákona o hmotné nouzi.
Rovněž posoudil písemná vyjádření získaná od dalších orgánů, a to konkrétně OSPOD a také
od Policie ČR. Na základě všech těchto skutečností, správní orgán dospěl k závěru, že žádost
o vydání opatření obecné povahy je oprávněná ve vztahu k objektům (a jejich bezprostřednímu
okolí), ubytovna čp. 375 a bytový dům čp. 285 v ulici Šumavská ve Větřní. Výsledek projednání
žádosti s Policií ČR a orgánem sociálně-právní ochrany dětí prokazuje, že skutečnosti o výskytu
nežádoucích sociálních jevů, tvrzené žadatelem ohledně těchto lokalit, jsou pravdivé a jsou
dány podmínky pro to, aby správní orgán postupoval podle § 33d odst. 4 zákona o hmotné nouzi
a vydal opatření obecné povahy.
Jiná je situace u objektu čp. 185 v ulici Papírenská a objektu čp. 192 v ulici Frymburská.
Ačkoliv žadatel tvrdí, že i v těchto objektech dochází k výskytu nežádoucích sociálních jevů

stejně jako u objektů čp. 285 a čp. 375 v Šumavské ulici, skutečnosti uváděné Policií ČR
a sociálně právní ochranou dětí nijak nepotvrzují, že by k tomu skutečně docházelo. Orgán
sociálně právní ochrany dětí přímo uvádí, že v tomto případě neshledává výskyt nežádoucích
sociálních jevů, které uvádí žadatel. Policie ČR pak sdělila, že ohledně výskytu sociálně
nežádoucích jevů, jsou tyto objekty čp. 185 v ulici Papírenská a objektu čp. 192 v ulici
Frymburská srovnatelné s ostatními oblastmi města Větřní co do míry výskytu sociálně
nežádoucích jevů. A dle tohoto sdělení k výraznému zhoršení současné situace v konkrétně
uvedených jevech, dle dostupných evidencí, nedochází.
Správní orgán vydal návrh opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, pod č.j. MUCK 08047/2018/OSVaZ/IP. V tomto návrhu
opatření obecné povahy správní orgán rovněž vyzval vlastníky nemovitostí v souladu
s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu a § 33d odst. 3 zákona o hmotné nouzi, aby případně
podali své písemné a odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění
u správního orgánu, který řízení vedl. Návrh opatření obecné povahy správní orgán vyvěsil
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu formou veřejné vyhlášky po dobu
nejméně 15 dnů na své úřední desce, a to v době od 8.2.2018 do 26.2.2018 a rovněž na úřední
desce města Větřní. Den 9.3.2018 byl posledním dnem, kdy mohli vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohli být opatřením
obecné povahy dotčeny, podávat písemně odůvodněné námitky, ke správnímu orgánu, který
toto opatření vydal. V této zákonné lhůtě žádné námitky nebyly podány.
Správní orgán posoudil obsah žádosti žadatele, zda splňuje zákonné podmínky a obsahuje
odůvodněné skutečnosti. Dále vydal návrh opatření obecné povahy, který byl projednán
s dotčenými orgány, a následně jej uveřejnil zákonem stanoveným způsobem. Protože
ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky, dospěl správní orgán k závěru,
že žadatelem navrhované opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, splňuje zákonné podmínky. Ty však jsou splněny
pouze u dvou objektů, a to u ubytovny čp. 375 a bytového domu 285 v Šumavské ulici
města Větřní. U zbývajících navrhovaných dvou objektů, a to u objektu čp. 185 v ulici
Papírenská a objektu čp. 192 v ulici Frymburská ve městě Větřní nejsou splněny zákonné
podmínky pro vyhlášení tohoto opatření obecné povahy.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
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