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VEREJNA VYHLASKA

ZVEREJNENI NAVRHU OPATREN! OBECNE POVAHY

Městský úřad Varnsdorf, odbor vedení úřadu vykonávající podle zákona č. 12Bl200O
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost
stanovenou mu § 33d odst, 4 zákona ó, 11112006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPHN') jako správní orgán oprávněný vydat
opatření obecné povahy, jímž se Vyhlašuje oblasi se zvýšeným Výskytem sociálně
nežádoucích jevů, podle ust. § 171 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,, správní řád"), ve smyslu ust, § 33d odst. 4 ZPHN

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevŮ a to:

. oblast, která je vymezena částí ulice Hrnčířská (objekty é. p, 2725 a č, p.

2726), částí ulice Lužická (objektem č. p. 1652) a částí ulice Pražská (objekty
ó, p,2810 a č. p.2811)

a V souladu s ust. § 172 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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odůvodnění:
Dne 08.03.2017 obdžel Městský úřad ve Varnsdorfu žádost o vydání opatření
obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů a to v oblasti vymezené částí ulice Hrnčířská (objekty č, p.2725 a
č, p.2726), částí ulice Lužická (objektem č. p. í652) a částí ulice Pražská (objekty
č. p. 2B10 a č, p,2811).
Žádost byla zdůvodněna zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, který je
spatřován v prokazatelném porušování veřejného pořádku v uvedené lokalitě,
častém výskytu přestupkového jednání, zvýšeném páchání trestných činů a
zvýšeným výskytem nepříznivých vlivů působících na děti.
V žádosti se dále uvádí identifikace sociálně nežádoucí jevů:
- soustředění velkého počtu osob bez stálého zaměstnání a pravidelného příjmu,
výskyt lidí s dluhovou problematikou, která tvoří bariéru zlepšení životní úrovně
těchto osob a je příčinou jejich protiprávního jednání
- vysoký výskyt osob s nízkou mírou vzdělanosti, nízkou sociální a kulturníúrovní
- zvýšený výskyt osob s nestabilním bydlením, migrace lidí, příliv sociálně slabých
jedinců
- přijímání nevhodných vzorů chování rodin a prostředí, ve kterém děti žijí
- nevhodné trávení volného času děií z uvedených lokalit
- existence problémové komunikace obyvatel z těchto lokalit s vnějším prostředím a
okolím.
Žádost byla doložena usnesením Rady města Varnsdorfu ó. 11612018 ze dne
08.03.201B, zprávami specialisty na SVL OO PČR Varnsdoď a Městské policie
Varnsdorf.
Návrh opatření obecné povahy byl projednán s Policií České republiky a Městským
úřadem Varnsdorf, odborem sociálních věcí a zdravotnictví (orgánem sociálně-
právní ochrany dětí) jako dotčenými orgány podle § 33d odst. 2 ZPHN. Současně
Městský úřad ve Varnsdorfu, odbor vedení úřadu, v řízení o návrhu opatření obecné
povahy přezkoumal správnost odŮvodnění, které poskytlo město Varnsdoď.
Opatřeníobecné povahy 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 vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti
uvedené v návrhu opatření obecné povahy. Dle § í 72 odst, 5 správního řádu mohou
vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné
povahy, podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění podáním u správního orgánu, které řízení vede, tj. u Městského úřadu
varnsdoď, odboru vedení úřadu.
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