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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Varnsdorf, odbor vedení úřadu vykorrávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecni zřizení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působrrost stanovenou mu §
33d odst. 4 zákona č, l1 l/2006 Sb. o pornoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,.ZPHN-) jako správní orgán oprávněný vydat opatření obecné povahy, jímž se
vyhlašuje oblast se zvýšeným výskYem sociálně nežádoucích jevů, podle ust. § l71 zitkona č.
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,. správní řád''), ve smyslu
ust. § 33d odst.4 ZPHN

zverejnuje

návrh opatření obecné povahy, jirnž se vyhlašuje oblast se zvýšenýn výskyem sociálně
nežádoucích jevů a to:

. oblast, která je vymezena částí ulice Žitavská a částí ulice kovářská (objekty
č,p.2761 ,2762,2763 a 2764)

a v souladu s ust. § l72 odst. 1,správního řádu

vyzyva

vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy,
aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů od
dne jeho zveřejnění.
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odúvodnění:
Dne 30. 08. 2017 obdržel Městský úřad ve Vamsdorfu žádost o vydání opatření obecné
povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výsky,tem sociálně nežádoucích jevů a to v
oblasti vyrnezené části ulice Žitavská a části ulice Kovářská (objekty č.p. 2761,2762,2763 a
2764).
Žádost byla zdůvodněna zvýšenPn výskYem sociálně rrežádoucích jevů, který je spatřoválr v
prokazatelném porušování veřejného pořádku v uvedené lokalitě, častérn výsky.tu
přestupkového jednání, zvýšeném páchání trestných činů a zvýšeným výskytem nepříznivých
vlivů působících na děti.
V žádosti se dále uvádi identifikace sociálně nežádoucí jevů:
- soustředění velkého počtu osob bez stálého zarněstnání a pravidelného příjrnu, výskyt lidí s
dluhovou problematikou, která tvoří bariéru zlepšení životní úrovně těchto osob a je přičinou
jejich protiprávního jednání
- vysoký výskyt osob s nízkou mírou vzdělanosti, nízkou sociální a kultumí úrovní
- zvýšený výskyt osob s nestabilním bydlením, migrace lidí, příliv sociálně slabých jedinců
- přijímání nevhodných vzorů chování rodin a prostředí, ve kterém děti žijí
- nevhodrré trávení volnélro času dětí z uvedené lokality
-" existence problémové komunikace obywatel z této lokalíty s vnějšim prostředím a okolím.
Zádost byla doložena usnesením Rady města Vamsdorfu č, 28612017 ze dne l0. 08. 2017,
zprávami specialisty na SVL OO PČR Vamsdorf a Městské policie Vamsdorf.
Návrlr opatření obecné povahy byl projednán s Policií České republiky a Městským úřadern
Vamsdorf, odborem sociálních věcí a zdravotnictví (orgánem sociálně- právní ochrany dětí)
jako dotčenými orgány podle § 33d odst.2 ZPHN. Současně Městský úřad ve Vamsdorfu,
odbor vedeni úřadu, v řizeni o návrhu opatření obecné povahy přezkoumal správnost
odůvodrrění, které posky,tlo město Vamsdorf.
Opatření obecné povalry se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Podle ust. § 33d odst. 3 ZPHN mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy
námitky pouze vlastrríci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatřeni
obecné povahy, Dle § l72 odst. 5 správrrího řádu mohou vlastníci nemovitostí, které se
nacházejí v oblasti uvedenó v návrhu opatření obecné povahy, podat písernné odůvodněrié
n:ímitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejněni podáním u správního oťgánu, které řízení
vede, tj. u Městského úřadu Vamsdorf,, odboru vedení úřadu.

Ing. Radek Kříž v. r.
tajemník MěU Vamsdorf

Vyvěšenodne, 02, 10, 20'17.
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