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O D B O R  V N Ě J Š Í C H  A  V N I T Ř N Í C H  V Z T A H Ů

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v obci Horní Krupá

Městský úřad Havlíčkův Brod 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 pomoci v hmotné nouzi“) v souladu       
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.“), 
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví oblast se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů na území obce Horní Krupá. 

Navrhovaná oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů se vymezuje jako budova čp. 75 v obci Horní 
Krupá.

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byla doručena písemná žádost obce Horní Krupá (dále též jen „žadatel“) ze dne 29. 1. 2021,      
o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů dle 
ust. § 33d a násl. zákona o pomoci hmotné nouzi, a to pro navrhovanou lokalitu domu čp. 75 v obci Horní Krupá. 

Svou žádost žadatel odůvodnil tím, že v navrhované lokalitě dochází ve zvýšené míře k sociálně nežádoucím 
jevům, zejména pak porušování veřejného pořádku, výskytu osob pod vlivem návykových látek a nepříznivému 
působení na děti. Nemovitost, ke které se žádost vztahuje, slouží dle sdělení navrhovatele převážně ke 
krátkodobému/střednědobému ubytování problémových a nepřizpůsobivých osob, které ztěžují zásadním 
způsobem život ostatním obyvatelům obce. Ve své žádosti žadatel specifikoval dále, že v navrhované lokalitě 
dochází k páchání trestných činů či přestupků jako jsou výtržnictví, opilství, násilí proti skupině obyvatel                  
a jednotlivci, rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství, krádeže, narušování občanského soužití     
a poškozování cizí věci, a to převážně v majetku žadatele. Pokud jde o nepříznivé působení na děti, pak žadatel 
uvedl, že některých přestupků se dopouští i sami nezletilí obyvatelé domu čp. 75 v obci Horní Krupá a dále, že jsou 
tito nezletilí obyvatelé i svědky trestných činů a přestupků uvedených výše. K problematice výskytu osob pod 
vlivem návykových látek uvedl žadatel, že v předmětné nemovitosti dochází často k požívání návykových látek, 
alkoholu a tabákových výrobků, a to i ze strany nezletilých obyvatel nemovitosti, jež například vybírají z popelnic    
a odpadkových košů nedopalky cigaret, které dokuřují a následné zbytky pohazují po obci. Žadatel zdůraznil, že 
většinu nájemníků domu čp. 75 v obci Horní Krupá v poslední dekádě lze charakterizovat jako osoby sociálně 
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nepřizpůsobivé, které nemají zájem na poklidném soužití v obci, ale právě naopak neplatí poplatky a nedodržují 
elementární pravidla občanského soužití. 

Na výzvu správního orgánu pak žadatel podáním ze dne 11. 2. 2021 doplnil, že za poslední dva roky byly 
zaznamenány nižší desítky incidentů, při nichž docházelo k nežádoucím sociálním jevům shora uvedený, kdy 
aktéry těchto incidentů byli obyvatelé domu čp. 75 v obci Horní Krupá. Na základě vlastních zkušeností 
zaměstnanců žadatele, sousedů v dotčené lokalitě a dalších občanů žadatele pak žadatel vyspecifikoval následující 
přehled závažnějších incidentů v navrhované oblasti následovně.

V roce 2019 se jednalo mj. o poškození cizího majetku u sousedního domu (rozbití okna), vyhazování odpadků na 
obecní pozemek u silnice, znečišťování veřejného prostranství odhazováním odpadků, rušení nočního klidu 
(hlasité vulgární projevy obyvatel dotčeného domu) násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (násilí mezi 
dospělými obyvateli domu navzájem), poškozování cizí věci (ničení a strhávání obecních plakátů a poškozování 
vývěsky), krádeže (krádeže obecního majetku na sběrném dvoře a ve výměnném obecním bazaru), vyhrožování 
(vyhrožování a vulgární projevy vůči nezletilým osobám na dětském hřišti), opilství (požívání cigaret                         
a alkoholických nápojů v zastávce hromadné dopravy + znečišťování), neplacení povinných poplatků obci Horní 
Krupá, slovní vyhrožování starostovi žadatele, krádež vybavení obecního hřiště (stojan na kola). 

V roce 2020 byl dle sdělení žadatele starosta obce přítomen jako nezúčastněná osoba při vyšetřování Policie ČR     
v dotčeném domě. Dalšími incidenty v tomto roce byly zejména poškozování cizí věci (ničení obecního majetku - 
zastávka hromadné dopravy a vybavení hřiště), znečišťování veřejného prostranství (vysypávání popelnic po vsi, 
výběr nedopalků, odhazování lahví od alkoholu a ostatních odpadků po obci), narušování občanského soužití 
(hlasité vulgární projevy obyvatel domu při pohybu po vsi), krádeže (vybavení toalet v kulturním domě Horní 
Krupá), porušování zákona o odpadech (odhazování komunálního odpadu do potoka), neplacení povinných 
poplatků obci Horní Krupá, vyhrožování nezletilých obyvatel domu čp. 75 v obci Horní Krupá jiným nezletilým 
osobám v obci, narušování občanského soužití a rušení nočního klidu (hlasité vulgární projevy po obci v noční 
době).

Řada přestupků, kterými jsou například krádeže, nebo poškozování obecního majetku, nebyla nahlašována Policii 
ČR, protože to je podle žadatele zcela zbytečné a vůči pachatelům naprosto neúčinné. Toto sdělení žadatele je 
možno považovat i za jistou formu bezradnosti nad současným stavem věci, kdy obvyklé kontrolní a sankční 
mechanismy selhávají. 

Za účelem objektivního posouzení žádosti žadatele správní orgán opatřil od Policie České republiky vyjádření         
o množství a povaze protiprávního jednání v navrhované oblasti zvýšeného výskytu  sociálně nežádoucích jevů. Ze 
zprávy Policie České republiky, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Obvodní 
oddělení Havlíčkův Brod, vyplývá k dotazovanému období celkem 17 záznamů protiprávního jednání různé (avšak 
rozhodně nikoli bagatelní) intenzity, vesměs potvrzující výskyt nežádoucích jevů tak, jak uvádí ve své žádosti 
žadatel. Poslední policií zaznamenaný incident byl ke dni vypracování zprávy starý 6 týdnů. Z další zprávy Policie 
České republiky, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Integrovaného operačního střediska pak vyplynulo, 
že z adresy Horní Krupá čp 75 bylo v posledních 5 letech učiněno 12 oznámení na linku 158.  

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor sociálních věcí a školství, sdělil ve své zprávě ze dne 15. 2. 2021, že 
v nemovitosti na adrese čp. 75 Horní Krupá se v poslední době zdržovala početná romská rodina, která byla 
zpočátku vedena jako sociální kauza, později se začaly projevovat výchovné problémy s dětmi a děti se dopouštěly 
protiprávního jednání. Úměrně situaci odpovídala intenzita sociální intervence. Jednalo se o šetření v domácnosti, 
asistenci PČR při převozu dítěte na výslech, pohovory s dětmi, poskytnutí potravinové pomoci, jednání se školou a 
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výchovné pohovory na úseku sociálně právní ochrany dětí. Kontakt s rodinou byl poměrně častý, průměrně 3 až 4 
jednání měsíčně. 

Zkušenost s dotčenou lokalitou má i Odbor evidence obyvatel a matrik Městského úřadu Havlíčkův Brod, který dle 
sdělení ze dne 15. 2. 2021 vede správní řízení pro přestupek proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. 
c) bod 4 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Evidence odboru nicméně neumožňuje další selekci 
vedených řízení podle místa spáchání přestupku.

Podle ust. § 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi se za sociálně nežádoucí jevy považuje zejména 
porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod. 

Podle ust. § 33d odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že pověřený obecní úřad na základě žádosti ve 
smyslu§ 33 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi připraví návrh opatření obecné povahy, který projedná           
s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování 
veřejného pořádku, 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. 

Na základě výše uvedených dožádaných stanovisek příslušných orgánů správní orgán došel k závěru, že                   
v oblastech uvedených ve výrokové části tohoto návrhu opatření obecné povahy dochází ke zvýšenému výskytu 
sociálně nežádoucích jevů dle ust. § 33d a násl. zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť zde dochází ve zvýšené 
míře jak k porušování veřejného pořádku protiprávním jednáním obyvatelů domu čp. 75 v obci Horní Krupá, tak se 
zde vyskytují nepříznivé vlivy působící na děti. S ohledem na skutečnost, že navrhovaná oblast se týká toliko jedné 
nemovitosti, lze četnost výskytu nežádoucích jevů hodnotit jako poměrně vysokou. Proto správní orgán na 
základě žádosti obce Horní Krupá vydal tento návrh opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle ust. § 172 odst. 5 s.ř. vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné 
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné 
povahy vydává, tj. Městský úřad Havlíčkův Brod.

Podle ust. § 33d odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy 
námitky pouze vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy.

Podle ust. § 172 odst. 1 s.ř. se návrh opatření obecné povahy s odůvodněním doručuje veřejnou vyhláškou. 
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Podle § 25 odst. 2 s.ř. se doručení 
veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo 
oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou.

Ing. Václav Stejskal
tajemník Městského úřadu Havlíčkův Brod
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