MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor právní a živnostenský úřad
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č. j.: MUSO/60954/2019/OPŽÚ/LASI/8

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A
VÝZVA K PODÁNÍ NÁMITEK A UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Městský úřad Sokolov, odbor právní a živnostenský úřad, jako správní orgán věcně příslušný podle
§ 33d odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) podle § 172 odst. 1
správního řádu
I. zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů, a
II. vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo
námitky.
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné.
Vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblastech uvedených v návrhu opatření obecné povahy
((příloha k návrhu opatření obecné povahy), mohou proti návrhu opatření obecné povahy podat
písemné odůvodněné námitky. Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, může k návrhu opatření obecné povahy uplatnit písemné připomínky.
Uplatnit námitky proti návrhu opatření obecné povahy nebo k němu podat připomínky je možné ve
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění opatření obecné povahy u odboru právního a živnostenského úřadu
Městského úřadu Sokolov.
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, která se vyvěšuje na úředních deskách
Městského úřadu Sokolov a Městského úřadu Nové Sedlo. Návrh opatření obecné povahy musí být
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecného povahy podle
předchozího odstavce je patnáctý den po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce
Městského úřadu Sokolov.
Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy:

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Sokolov, odbor právní a živnostenský úřad, jako správní orgán věcně příslušný podle
§ 33d odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) vydává na základě
žádosti města Nové Sedlo z 26. 4. 2019, čj. VBa/VMNS/2019, podle § 172 odst. 1 správního řádu a
§ 33d odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi toto opatření obecné povahy:

Oblasti v katastrálních územích Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte a Chranišov, vymezené
graficky uzavřenou čarou a barevným odlišením na podkladě mapy v příloze k tomuto opatření
obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí, se vyhlašují oblastmi se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů.
Odůvodnění:
Město Nové Sedlo (dále jen „žadatel“) požádalo žádostí ze dne 26. 4. 2019, čj. VBa/
VMNS/2019,
doplněnou podáním ze dne 24. 6. 2019, čj. MUNS/1590/VMNS/2019, o vydání opatření obecné
povahy podle § 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi, jímž se mají oblasti vyznačené
v přílohách č. 4 až 8 k žádosti, resp. v příloze k tomuto opatření obecné povahy, vyhlásit oblastmi se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Sociálně nežádoucí jevy, vyskytující se v místech identifikovaných v žádosti (příloha k tomuto návrhu
opatření obecné povahy), mají podle žadatele spočívat v porušování veřejného pořádku. Pokud jde o
odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt uvedeného sociálně nežádoucího jevu, uvedl žadatel
v žádosti, že: „ Sociálně nežádoucí jevy, vyskytující se v označených oblastech spočívají v porušování
veřejného pořádku. Výskyt těchto jevů dokládáme zprávou Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje, územního odboru Sokolov, obvodního oddělení Loket,
k bezpečnostní situaci ve městě Nové Sedlo v konkrétních lokalitách ze dne 13.5.2019 (dále jen
„zpráva PČR“), v níž Policie České republiky uvedla konkrétní počty trestných činů a přestupků
spáchaných v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 (příloha č. 1) tohoto opatření a k této statistice
protiprávního jednání podala ve zprávě stanovisko, že se v uvedených oblastech jedná o nárůst počtu
spáchaných přestupků oproti ostatním částem Sokolova, a to zejména na úseku veřejného pořádku.
Dále zprávou Městské policie Nové Sedlo dokládáme bezpečnostní situaci ve vyjmenovaných
lokalitách, ze dne 8.5.2019 (dále jen „zpráva MP“), v níž je uvedena statistika oznámení občanů o
narušování veřejného pořádku a řešených přestupků proti veřejnému pořádku a proti pořádku ve
státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, a to za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018,
(příloha č. 2) přičemž rovněž podle Městské policie Nové Sedlo dochází v dotčených oblastech k
páchání vyššího počtu přestupků proti veřejnému pořádku než v jiných částech Nového Sedla.
Na kontroly těchto lokalit se zaměřuje Policie ČR OOP Loket, Městská policie Nové Sedlo, sociální
pracovník MěÚ Nové Sedlo, který vede i přestupkovou agendu (příloha č. 3) a sociální pracovníci
Orgánu sociálně právní ochrany děti MěÚ Sokolov. Situaci rovněž monitorují některé neziskové
organizace – Khamoro, Gopala, aj.“.
Uvedené odůvodnění pak žadatel ještě doplnil v podání z 24. 6. 2019, čj. MUNS/1590/VMNS/2019,
v němž uvedl, že: „Zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů v navrhovaných místech, a to konkrétně
sídliště města Nového Sedla, tedy konkrétně ulic Sadová, Sklářská, Příčná, Revoluční je spatřován,
jednak v nejvyšší koncentraci osob na určitou plochu města z čehož jednoznačně vyplývá, že se zde i ve
zvýšeném počtu zdržují (bydlí) a pohybují kriminálně závadové osoby i mladiství páchající protiprávní
jednání, kdy tuto skutečnost dokazují zejména statistické údaje ze strany Policie České republiky
podpořeny údaji Městské policie Nové Sedlo. Počet jednotlivých evidovaných událostí (přestupků,
trestných činů, jiných skutečností - stížností, dožádání) je v dané lokalitě jednoznačně nejvyšší z
pohledu zbývajících částí města.
Na tyto fakta ohledně oblasti sídliště dále navazuje nelichotivý trend, že město Nové Sedlo nedisponuje
majetkovými poměry v bytové politice a tudíž nedrží rozhodující slovo a možnosti rozhodnout v podobě
osob, které se do města přistěhují a tímto upřednostnit místní obyvatele města s cílem jejich udržení.
Dochází k nastěhování osob z různých míst mimo město i region, které uzavřou nájemní smlouvu na
dobu určitou se soukromým subjektem, který nemovitosti vlastní (SVJ, realitní kanceláře, společnosti),
čímž tyto osoby nemají k městu absolutně žádný vztah (osobní, místní), který je například nutný pro
další komplexní rozvoj města. Nezřídka jde také o osoby, které mají trestní minulost a setrvání ve
městě berou jako další příležitost pouze přechodného ubytování po dobu uzavřené smlouvy, případně
doby hrazení nákladů s bydlením související. Tyto skutečnosti negativně ovlivňují místní poměry
na sídlišti, kde dochází ke zvýšenému pohybu nově přistěhovaných osob. V minulosti před několika lety
se většina lidí osobně či od pohledu znala, ale dnes za současné situace dochází k přistěhování či
odstěhování osob, které s městem potažmo danou lokalitou nemají nic společného (zázemí, pracovní

minulost, rodinné příslušníky atd.). Nelze brát toto konstatování jako kritiku, vůči migraci osob ve
městě, nicméně se tento fakt nedílně podepisuje na oblast samotného sídliště.“.
Výskyt porušování veřejného pořádku v místech identifikovaných v žádosti pak žadatel doložil
zprávou k protiprávnímu jednání pro město Nové Sedlo, vyhotovenou Policií České republiky,
Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, obvodním oddělením Loket, dne 13. 5. 2019 pod
čj. KRPK-1079-10/ČJ-2019-190916-JMI (dále jen „zpráva PČR“), doplněnou dne 25. 6. 2019 o
dokument ze dne 20. 6. 2019, označený jako „Celkový počet spáchaných skutků období 1.7.2017 –
31.12.2018 – 711 věcí“, obsahující přehled čísel jednacích spáchaných skutků v období od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2018 z 20. 6. 2019 bez bližšího určení území, ve kterém měly být skutky spáchány, dále
zprávou vyhotovenou Městskou policií Nové Sedlo dne 8. 5. 2019, označenou jako „MP Nové Sedlo –
vyloučená lokalita“ (dále jen „zpráva MP“), a dokumentem vyhotoveným hospodářsko-správním
odborem Městského úřadu Nové Sedlo dne 9. 5. 2019, označeným jako „Řešené případy – přestupky
v období od 01.07.2017 do 31.12.2018“ (dále také jen „zpráva MÚ“).
Ze zprávy PČR vyplývá, že v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 mělo být policejním orgánem
zjištěno v ulicích Revoluční, Sklářská, Sadová, Příčná a Tovární v Novém Sedle 428 přestupků a 18
trestných činů, v ulicích Masarykova, Loketská, Příkopy a Zahradní v Novém Sedle 32 přestupků a 4
trestné činy, v části města Nové Sedlo Chranišov 179 přestupků a 9 trestných činů a v části města
Nové Sedlo Loučky 44 přestupků a 6 trestných činů.
Z přehledu čísel jednacích spáchaných skutků v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 z 20. 6. 2019,
obsaženého v dokumentu vyhotoveném Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Karlovarského kraje, obvodním oddělením Loket dne 20. 6. 2019 a označeném jako „Celkový počet
spáchaných skutků období 1.7.2017 – 31.12.2018 – 711 věcí“, vyplývá, že obvodní oddělení Loket
Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje eviduje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018
celkem 711 věcí, zahrnujících jednak 31 trestných činů, jednak 680 přestupků. Z dokumentu však není
zřejmé, k jakému území se uvedený přehled vztahuje, neboli na jakých místech měly být skutky
identifikované příslušnými čísly jednacími spáchány.
Ve zprávě MP je uveden následující přehled úkonů provedených zřejmě Městskou policií Nové Sedlo,
které se mají pravděpodobně vztahovat k ulicím Sklářská, Sadová a Revoluční v Novém Sedle, jak
vyplývá z prvního odstavce textu pod tabulkou v této zprávě.
2. pol. 2017

2018

celkem

oznámené přestupky

2

11

13

veřejný pořádek - příkazem

5

15

28

doprava - příkazem

8

6

14

asistence pro MÚ

3

10

13

doručeno písemných zásilek

29

38

67

odstraněno vraků

2

1

3

využití kamerového systému

2

9

11

evidence čísel jednacích

6

16

22

K přehledu úkonů pak Městská policie Nové Sedlo ve zprávě MP uvedla, že v částech Nového Sedla,
nacházejících se v okolí výše uvedených ulic, dochází k trestné činnosti a páchání přestupků zejména
majetkového charakteru, a to zvláště krádežemi spáchanými vloupáním do zahradních chatek
v chatových osadách a v části města Loučky. Dále pak podle Městské policie Nové Sedlo dochází ke
krádežím kovů z dolu Družba a železniční trati mezi Novým Sedlem a Chodovem, k poškozování
laviček, odpadkových košů a dětských hřišť, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu
a porušování obecně závazných vyhlášek v okolních částech města.
Zpráva MÚ obsahuje přehled přestupků řešených zřejmě Městským úřadem Nové Sedlo v období od
1. 7. 2017 do 31. 12. 2018 a vyplývá z ní, že v druhém pololetí roku 2017 bylo řešeno celkem 24
přestupků a v roce 2018 bylo řešeno celkem 39 přestupů, což za celé uvedené období představuje
celkem 63 přestupků. Z těchto přestupků bylo 5 spácháno v Loučkách, 5 v Chranišově, 35 na sídlišti,

5 ve staré části, 2 na Pískovém vrchu, 8 na území „SU, a.s.“ a 3 na sociálních sítích nebo telefonicky.
Druhové složení uvedených přestupků je následující.
Podle zákona č. 200/1990 Sb.
§ 49 odst. 1 písm. b) – ublížení na zdraví

6

§ 49 odst. 2 písm. a) – vyhrožování újmou na zdraví

4

§ 49 odst. 2 písm. c) – schválnost

1

§ 49 odst. 2 písm. d) – hrubé jednání

5

§ 50 odst. 1 písm. a) – krádež

1

§ 50 odst. 1 písm. d) – zničení, poškození cizího majetku

1

§ 50 odst. 2 písm. b) – přisvojení cizí věci

1

Podle zákona č. 251/2016 Sb.
§ 4 odst. 2 – porušování obecně závazné vyhlášky

2

§ 5 odst. 1 písm. a) – neuposlechnutí výzvy úřední osoby

2

§ 5 odst. 1 písm. b) – znevážení postavení úřední osoby

2

§ 5 odst. 1 písm. d) – rušení nočního klidu

1

§ 7 odst. 1 písm. a) – urážka na cti

4

§ 7 odst. 1 písm. b) – ublížení na zdraví

10

§ 7 odst. 1 písm. c) bod 1 – vyhrožování újmou na zdraví

3

§ 7 odst. 1 písm. c) bod 3 - schválnost

2

§ 7 odst. 1 písm. c) bod 4 – hrubé jednání
§ 7 odst. 3 písm. b) – újma – národnostní menšiny

11

§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 – krádež

3

§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 – zpronevěra

1

§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 – zničení, poškození cizího majetku

7

§ 8 odst. 1 písm. b) – neoprávněné užívání cizího majetku

1

§ 8 odst. 1 písm. c) – přisvojení cizí věci

3

1

Podle zákona č. 65/2017 Sb.
§ 35 odst. 1 písm. j) – prodá, podá alkohol osobě mladší 18 let

3

Podle § 33d odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že pověřený obecní úřad na základě žádosti
podle odstavce 1 citovaného paragrafu připraví návrh opatření obecné povahy a tento návrh projedná
s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu
narušování veřejného pořádku. Vzhledem k tomu, že toto opatření obecné povahy má být vydáno
z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, projednal správní orgán návrh opatření
obecné povahy s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, obvodní
oddělením Loket. Ta formou písemného vyjádření ze dne 12. 8. 2019, čj. KRPK-52896-2/ČJ-2019190916-MK, správnímu orgánu sdělila, že při jednání starostky Nového Sedla, zástupců Městské
policie Nové Sedlo a Policie České republika „vzešla nepotřeba provedení návrhu opatření obecné
povahy“.

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. 1
správního řádu).
V Sokolově 10. 9. 2019

Ladislav Simet
vedoucí odboru právního a živnostenského úřadu

Příloha k opatření obecné povahy
Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Sokolov: 10. září 2019
Den sejmutí z úřední desky Městského úřadu Sokolov:

Příloha k opatření obecné povahy z 10. 9. 2019, čj. MUSO/60954/2019/OPŽÚ/LASI/8 Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
k. ú. Nové Sedlo u Lokte

k. ú. Nové Sedlo u Lokte

k. ú. Nové Sedlo u Lokte

k. ú. Nové Sedlo u Lokte

k. ú. Loučky u Lokte

k. ú. Chranišov

k. ú. Chranišov

k. ú. Nové Sedlo u Lokte

