
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   C H O D O V                                                                       

odbor školství, kultury a vnitřních věcí 

Komenského 1077, 357 35 Chodov  

 

Spis. zn. OŠKV/1838/2019 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, jako správní orgán 

věcně příslušný podle § 33d odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu, vydává na 

základě žádosti obce Vintířov, IČO 00259641, se sídlem Vintířov č.p. 62,      357 44 

Vintířov, ze dne 07.02.2019, podle § 172 odst. 1 správního řádu a § 33d) odst. 4 

zákona o pomoci v hmotné nouzi toto opatření obecné povahy: 

 

Oblasti v katastrálním území Vintířov vymezené graficky uzavřenou čarou na 

podkladě katastrální mapy v Příloze č. 1 a č. 2 k opatření obecné povahy, 

k tomuto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí, se vyhlašují 

oblastmi se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.  

 

Odůvodnění: 

Obec Vintířov (dále jen „žadatel“) požádala žádostí ze dne 07. 02. 2019 o vydání 

opatření obecné povahy podle § 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi, jímž 

se mají dvě oblasti vyznačené v příloze č. 1 a č. 2 žádosti vyhlásit oblastmi se 

zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

Podle § 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že obec, na jejímž území 

se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, 

může 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, přičemž žádost musí obsahovat:   

 



                        

a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy  

b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za 

sociálně nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, 

nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod. 

Podle § 33d odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi pak platí, že neshledá-li 

pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k výsledkům 

projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se 

v místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně 

nežádoucí jevy nevyskytují, vydá opatření obecné povahy. 

Sociálně nežádoucí jevy, vyskytující se v oblastech označených žadatelem (příloha 

č. 1 a č. 2), mají podle žadatele spočívat zejména v porušování veřejného pořádku či 

občanského soužití. Výskyt těchto jevů žadatel doložil zprávou Krajského ředitelství 

policie Karlovarského kraje, obvodního oddělení Policie České republiky Chodov, ze 

dne 10. 01. 2019, k bezpečnostní situaci v označené lokalitě v příloze č. 1 a č. 2 

tohoto opatření. Dále žadatel doložil zprávu Městské policie Chodov, ze dne 

14. 01. 2019, o výskytu nežádoucích sociálních jevů v označené lokalitě a též výčet 

přestupků podle místa spáchání na území obce Vintířov. 

Veřejný pořádek lze definovat jako souhrn pravidel jednání a chování lidí na 

veřejnosti. Tato pravidla nemusejí být výslovně formulována v právních normách a 

nelze je proto obecně vyjádřit. Jeho dodržování a zachovávání je však podle 

obecného přesvědčení, zvyklostí a mínění převažující většiny lidí ve společnosti 

podmínkou spořádaného a poklidného soužití lidí. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi nedefinuje, co se rozumí zvýšenou mírou výskytu 

sociálně nežádoucích jevů. Lze se domnívat, že sociálně nežádoucím jevem 

vyskytujícím se v určité oblasti ve zvýšené míře je takový jev, který se v této oblasti 

vyskytuje více, než je obvyklé ve srovnání s jinými oblastmi. Výše zmíněné vyplývá i 

ze zprávy PČR, ze zprávy MP i z agendy přestupků. Na základě zhodnocení žadatel 

dospěl k závěru, že ve vymezených oblastech dochází k porušování veřejného 

pořádku, jedná se o oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve 

zvýšené míře dle § 33d odst. 1 písm. b) zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy oblasti 

jsou vymezené v příloze č. 1 a č. 2 tohoto opatření. 

V ust. § 33d odst. 1 písm. b) zákona o pomoci v hmotné nouzi je uveden 

demonstrativní výčet jevů, které se pro potřeby vydání opatření obecné povahy 

považují za sociálně nežádoucí, přičemž ze znění ust. § 33d zákona o pomoci 

v hmotné nouzi vyplývá, že pro vydání opatření obecné povahy postačuje, aby se 

v příslušné oblasti vyskytoval ve zvýšené míře alespoň jeden ze sociálně 

nežádoucích jevů. 



Podle správního orgánu bylo prokázáno, že se v oblastech vymezených v příloze č. 1 

a č. 2 tohoto opatření vyskytují ve zvýšení míře sociálně nežádoucí jevy spočívající 

v porušování veřejného pořádku a byly tudíž splněny podmínky pro vydání tohoto 

opatření. Splněním těchto podmínek pak byla prokázána potřebnost vydání opatření 

obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi, které správní orgán 

považuje v daném případě za vhodný prostředek předcházení sociálně nežádoucím 

jevům v oblastech vymezených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto opatření. 

Správní orgán projednal návrh opatření obecné povahy s Policií České republiky, 

obvodním oddělením Chodov, a s Městskou policií Chodov. 

V daném termínu byla podána 1 písemná námitka dotčené osoby – Lenka 

Hendrychová. 

Správní orgán požádal dne 19. 03. 2019 dle § 172 odst. 5 správního řádu obec 

Vintířov o písemné stanovisko k námitce Lenky Hendrychové. To bylo doručeno dne 

26. 03. 2019 pod č.j. OŠKV/3833/2019. Po prostudování všech podkladů správní 

orgán rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto Opatření obecné povahy uvedeno a ke dni 

15. 04. 2019 vyhlásil oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v obci 

Vintířov. (viz. přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření) 

   

Rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu opatření obecné povahy  

Námitka dotčené osoby Lenky Hendrychové.  

Uvádí, že vyloučená lokalita nic nevyřeší, kriminalita se nesníží a nezastaví se ani 

výkup bytů. Odvolává se na poznatky z města Ústí nad Labem. Navrhuje spíše 

postihy neplatičů. 

 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka dotčené osoby Lenky Hendrychové se zamítá. 

 

Odůvodnění: 

Obec Vintířov se snaží tímto opatřením zamezit velké migraci obyvatel a vyplácení 

takzvané nástavby na bydlení. (Obchod s chudobou.) 

 

 



Poučení: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 

 

 

V Chodově dne 15. 04. 2019 

 

  

 

 

Yvetta Kučová, v.r. 

vedoucí oddělení matriky, přestupků a poplatků                                                     

odboru školství, kultury a vnitřních věcí 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastník řízení  -  obec Vintířov 
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