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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Chomutova, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 33d odst. 1 zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o hmotné
nouzi“), vydává v souladu s ustanovením §171 a násl. zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“), ve spojení s §33d zákona o hmotné nouzi, toto

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Oblast č. 1:
lokalita sídliště Březenecká – tvořená ulicemi Březenecká, Stavbařská, Kundratická,
Dřínovská, Holešická, Kyjická, 17. listopadu a Hutnická
Oblast č. 2:
lokalita sídliště Kamenná – tvořená ulicemi Kamenná, Kamenný vrch a Školní pěšina
Oblast č. 3:
lokalita sídliště Zahradní – tvořená ulicemi Zahradní, Výletní, Jasmínová, Růžová,
Pod Břízami, Skalková a Borová
Oblast č. 4:
lokalita sídliště Písečná – tvořená ulicemi Písečná a Jirkovská
Oblast č. 5:
lokalita střed města – tvořená ulicemi a částmi ulic v oblasti ohraničené silnicí I/13 a
ulicemi Lipská, Palackého, Pražská, Ctiborova, Dukelská, Vinohradská, Puškinova kolem domu
Sv. Alžběty, Tovární, Alfonse Muchy, Vinohradská a Čelakovského, včetně domů po obou
stranách všech těchto hraničních ulic v příslušném úseku. (lokalita střed města je graficky
znázorněna v příloze tohoto opatření obecné povahy)

se vyhlašují oblastmi se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byla dne 26.3.2018 doručena písemná žádost statutárního města Chomutova,
IČ: 00261891, se sídlem v Chomutově, Zborovská 4602 (dále jen „žadatel“) o vydání opatření
obecné povahy, jímž by se, dle ustanovení §33d zákona o hmotné nouzi, vymezily oblasti se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Podle ustanovení § 33d zákona o hmotné nouzi může obec, na jejímž území se nacházejí místa
s vyšším výskytem sociálně nežádoucích jevů, požádat příslušný pověřený obecní úřad, v jehož
obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Z žádosti musí být zřejmé, o jaká konkrétní místa se
jedná a musí obsahovat odůvodnění, v čem je žadatelem spatřován zvýšený výskyt sociálně
nežádoucích jevů. Za sociálně nežádoucí jevy je považováno porušování veřejného pořádku,
nepříznivé vlivy působící na děti a výskyt osob pod vlivem návykových látek.

Z žádosti žadatele je zřejmé, že zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů žadatel spatřuje zejména
v porušování veřejného pořádku a ve zvýšené míře nepříznivých vlivů působících na děti, což doložil
statistikami přestupků řešených městskou policií Chomutov a dále statistikami orgánu sociálněprávní ochrany dětí vztahujícími se k počtu rodin pravidelně řešených z důvodu nepříznivých vlivů
působících na děti.

Z Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje bylo žadatelem zjištěno, že město Chomutov se v rámci
indexu celkové trestné činnosti z okresu Chomutov pohybuje trvale na 2. místě, z toho příkladem u
násilné a mravnostní pak na 3. místě.
(Zdroj: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje)

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 definuje v Chomutově 7 sociálně vyloučených
lokalit, resp. lokalit s ohrožením sociálního vyloučení, z nichž největší představují sídlištní
aglomerace Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Tato sídliště se také vyznačují značně
zvýšeným množstvím páchaných deliktů a vysokou koncentrací rodin, ve kterých dochází k některé
z forem zanedbávání dětí. K výskytu sociálně nežádoucích jevů dochází ve zvýšené míře i ve středu
města a v ulicích Tovární, Pražská a Puškinova, kde se nachází ubytovny využívané zejména sociálně
slabými obyvateli. Na základě statistik Městské policie Chomutov a orgánu sociálně právní ochrany
dětí MMCH byly tyto jevy žadatelem zmapovány a byla vytyčena ucelená lokalita střed města, která
obsahuje nejproblematičtější oblasti.

Z podkladů a statistiky Městské police Chomutov vyplývá, že v období roku 2017 řešila Městská
policie v Chomutově 1655 přestupků podle zák. č. 200/1991 Sb., o přestupcích (účinný do
30.6.2017)1 a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (účinný od 1.7.2017) 2, které se
vztahovaly k veřejnému pořádku. Z toho v lokalitě sídliště Březenecká 185 přestupků (tj. 11,18 %),
sídliště Kamenná 154 přestupků (tj. 9,31 %), sídliště Zahradní 153 přestupků (tj. 9,24 %), sídliště
Písečná 149 přestupků (tj. 9,0 %) a v lokalitě střed města 419 přestupků (tj. 25,32 %). Celkový podíl
řešených přestupků v uvedených lokalitách tedy činil 64,05 % z celkového množství přestupků
řešených Městskou policií Chomutov v celém katastrálním území města.

§ 46 - ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě, § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku, § 49 přestupky proti občanskému soužití, § 50
přestupky proti majetku
2 § 4 - Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, § 5 přestupky proti veřejnému pořádku, § 7 - přestupky proti občanskému soužití, § 8 - přestupky proti
majetku
1

Monitorováním protiprávního jednání asistenty prevence kriminality v rámci preventivní
pochůzkové činnosti bylo v uvedených lokalitách zjištěno potenciální přestupkové jednání ve více
než 3 tisících případů.
Oddělení terénní sociální práce MMCH má dle sdělení žadatele z uvedených lokalit poznatky o
častém rušení nočního klidu, distribuci drog, nadužívání alkoholu, záškoláctví, vandalismu,
problémech s hygienou (močení a odpad na chodbách bytových domů, štěnice), apod.

Ze zprávy orgánu sociálně právní ochrany dětí MMCH vyplývá, že v Chomutově je sledováno pro
nedostatečnou péči o děti, týrání, zanedbávání, záškoláctví či trestnou činnost mladistvých celkem
194 rodin, z toho v lokalitě sídliště Březenecká 42 rodin (tj. 21,65 %), sídliště Kamenná 31 rodin (tj.
15,98 %), sídliště Zahradní 33 rodin (tj. 17,01 %), sídliště Písečná 27 rodin (tj. 13,92 %) a v lokalitě
střed města 24 rodin (tj. 12,37 %). Celkový podíl problematických rodin v uvedených lokalitách
tedy činí 80,93 % z celkového množství rodin sledovaných OSPOD v celém katastrálním území
města. Typickými problémy jsou nedostatečná péče rodičů o děti - zajištění základních potřeb při
péči o děti (potraviny, absence preventivních prohlídek dětí u pediatrů, nedostatečná hygiena,
základní vybavení domácnosti), zajištění řádné povinné školní docházky, zadlužení rodiny,
podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí a problematika domácího násilí, trestná
činnost nezletilých a mladistvých, výchovné problémy dětí doma, venku a ve škole, zneužívání
návykových látek nezletilými i rodiči.

Od vydání opatření obecné povahy Statutární město Chomutov očekává zamezení zneužívání
prostředků sociální podpory, konkrétně doplatku na bydlení, omezení tzv. ubytovacího byznysu,
stabilizaci sociální situace, omezení negativních jevů a zlepšení mezilidských vztahů v definovaných
lokalitách.

Z výše uvedených důvodů Statutární město Chomutov navrhlo vydání opatření obecné povahy ve
výše uvedených lokalitách. Podání žádosti o vydání opatření obecné povahy bylo schváleno
usnesením rady statutárního města Chomutova č. 738/17 ze dne 4. 12. 2017.

Správní orgán shledal, že žádost obsahuje veškeré povinné náležitosti, zejména dostatečnou
identifikaci míst se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a podrobné odůvodnění, a
proto na základě žádosti připravil návrh opatření obecné povahy. Protože má být opatření obecné
povahy vydáno jak z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, tak z důvodu
zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti, správní orgán jej projednal s Policií České
republiky i s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany
dětí. Žádný z těchto orgánů neměl proti vydání opatření obecné povahy připomínky ani námitky.

Správní orgán následně návrh opatření obecné povahy doručil veřejnou vyhláškou dne 4. 5. 2018 a
vyzval dotčené osoby k podání připomínek a vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v oblastech
uvedených v návrhu, k podání námitek. Ve stanovené lhůtě 30 dnů, tedy do 4. 6. 2018, nebyly
žádné připomínky ani námitky doručeny.

Protože správní orgán na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání
s dotčenými orgány a doručeným připomínkám a námitkám neshledal, že se v místech uvedených
v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, vydává toto
opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabyde účinnosti 15. dnem po dni jeho vyvěšení
formou veřejné vyhlášky na úřední desce.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
V Chomutově dne 5. 6. 2018

.................................................
Ing. Robert Plechatý
tajemník Magistrátu města Chomutova

Příloha:

grafické znázornění lokality střed města

