
 

 

Městský úřad Roudnice nad Labem 
Odbor tajemníka 

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

Č.j. MURCE/40143/2020 

 

Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy, kterým se nevyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů 

 

Městský úřad Roudnice nad Labem, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je věcně a 
místně příslušný k rozhodování ve věci vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
jevů v územním obvodu Městského úřadu Roudnice nad Labem dle ust. § 33d odst. 1 a odst. 4 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 ust. § 25 a § 171-174 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ve věci návrhu obce Hrobce, IČ 00263664, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, ze dne 
16. 7. 2020 na vydání opatření obecné povahy podle ust. 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi 
ze dne 16. 7. 2020, č. j. MURCE/32045/2020, tento návrh zamítá, a proto  

Vydává 

opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) dle ust. § 33d odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
kterým se nevyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, neboť 

  

Neshledává 

že se v budově na adrese Hlavní 63, 411 83 Hrobce, nacházející se v katastrálním území Hrobce, 
vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy. 

 

Odůvodnění 

Městskému úřadu Roudnice nad Labem byla dne 16. 07. 2020 doručena žádost obce Hrobce, se 
sídlem Na Návsi 88, 411 83 Hrobce (dále jen „žadatel“) o vydání OOP, jímž by se dle ustanovení § 33d 
zákona o pomoci v hmotné nouzi vymezila oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 
v obci Hrobce, na adrese Hlavní 63.  

Žádost obsahovala všechny náležitosti požadované zákonem (§33d odst. + zákona o pomoci v 
hmotné nouzi). V odůvodnění své žádosti žadatel uvádí, že výše uvedená lokalita má vysoký potenciál 
k výskytu sociálně nežádoucích jevů, které se projevují zejména:  

• Nedůstojnými životními a hygienickými podmínkami osob bydlících či přebývajících v domě; 



 

 

• Zvýšeným nepořádkem v okolí domu, vyhazováním odpadu do blízkého podchodu, 
přehrabováním se v noci v nádobách na tříděný odpad, krádežemi lístků na popelnice, 
odkládáním odpadů, částí automobilů či automobilových vraků a jiných věcí na k tomu 
neurčených místech; 

• Pravidelným „rabováním“ v kontejnerech na textil, elektroodpad a vybírání/vysypávání 
popelníků rozmístěných po obci; 

• Vysokou frekvencí nastěhování a vystěhování, velkým počtem osob žijících v jednom bytě, 
přičemž osoby se neustále mění; 

• Zvýšeným výskytem požívání alkoholu a jiných návykových látek; 

• Vysokým výskytem problémů v mezilidských vztazích; 

• Vysokým výskytem krádeží a protiprávního jednání; 
• Vysokým hlukem v nočních hodinách; 

• Pravidelným pálením odpadu v ohništi na pozemku u domu; 

• Vandalismem po území obce; 

•  Negativním vlivem na optimální vývoj a rozvoj dětí žijících v domě; 

• Negativním vlivem na okolí v podobě obav ostatních občanů (strach, stížnosti); 
• Zadlužeností sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením vůči obci, 

zejména v oblasti poplatníků za komunální odpad; 
• Vysokým výskytem kriminality; 

• Porušováním obecně závazných vyhlášek obce – Obecně závazná vyhláška č.3/2019 O 
místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláško č.2/2019 O místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, Obecně závazná vyhláška č.1/2015, Systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, Obecně závazná vyhláška č.3/2012 O místním poplatku za provoz systému 
shromažďovaní odpadu.  

 

Správní orgán projednal návrh opatření obecné povahy v souladu s ust. § 33d odst. 2 zákona o 
pomoci v hmotné nouzi a v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu s Obvodním oddělením Policie 
ČR Roudnice nad Labem, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Roudnice nad 
Labem, Úřadem práce –územní pracoviště Roudnice nad Labem a dále pak s odborem školství a 
odborem sociálních věcí – přestupkové agendy Městského úřadu Roudnice nad Labem.  

Z vyjádření Odboru školství Městského úřadu Roudnice nad Labem ze dne 31. 08. 2020, č. j. 
MURCE/40048/2020, vyplývá, že v dané lokalitě v uplynulém roce nebyl řešen žádný přestupek na 
úseku školství.  

Z vyjádření Odboru sociálních věcí Městského úřadu Roudnice nad Labem ze dne 26. 08. 2020, č. j. 
MURCE/39445/2020, vyplývá, že v dané lokalitě byl v uplynulém roce řešen jeden přestupek týkající 
se držení návykových látek.  

Z vyjádření Úřadu práce ČR ze dne 25. 8. 2020, kontaktního pracoviště Roudnice nad Labem vyplývá, 
že v uplynulém roce byla na adresu Hlavní 63, Hrobce 411 83, dávka hmotné nouze – doplatek na 
bydlení vyplácena dvěma příjemcům. Momentálně na tuto adresu není přiznána žádná tato dávka. 
Dále z vyjádření vyplývá, že dávka státní sociální podpory –příspěvek na bydlení, byla v uplynulém 
roce na výše uvedené adrese vyplácena dvěma příjemcům, momentálně na tuto adresu není 
přiznána žádná tato dávka. Aktuální míra nezaměstnanosti v obci Hrobce nevybočuje z míry 
nezaměstnanosti okresu Litoměřice.  



 

 

Zpráva Odboru sociálních věcí Městského úřad Roudnice nad Labem, Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí ze dne 28. 7. 2020, č. j. MURCE/29728/2020 (příloha žádosti) uvádí, že: 
na adrese Hlavní 63, 411 83 Hrobce, opakovaně provádí sociální šetření – v domě byly do nedávna 
pronajímány bytové jednotky převážně sociálně slabým osobám/rodinám. V současné době eviduje 
OSPOD jednu klientku se dvěma nezletilými dětmi ve výlučné péči. V současnosti OSPOD na výše 
uvedené adrese neřeší žádné stížnosti/přestupky a neshledal důvod pro vyhlášení oblasti se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 
 
Zpráva Policie České Republiky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice ze dne 6. 8. 2020, č. j. 
KRPU-127274-1/ČJ-2020-040614 uvádí, že:  
v dané lokalitě věnují zvýšenou pozornost a to z důvodů četných stížností občanů na rušení veřejného 
pořádku obyvateli domu č.p. 63 v Hrobcích. Některé případy byly zaevidovány jako přestupky 
(nezajištění psa za strany nájemníka, slovní napadení) a předány k řešení správnímu orgánu při 
Městském úřadu v Roudnici n. L. Další případy byly na místě řešeny napomenutím. Další vyjádření 
ohledně vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů Policie neposkytla. 
 
Správní orgán dne 18.08.2020 pod č. j. MURCE/32045/2020, zveřejnil návrh na vydání tohoto OOP 
dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu uplatnily své návrhy a 
připomínky. Vlastník nemovitosti zaslal své vyjádření, ve kterém nesouhlasil s vyhlášením své 
nemovitosti za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.  
 
Návrh OOP byl vyvěšen od 18.08.2020  do 18.09.2020 na elektronické úřední desce města Roudnice 
nad Labem a rovněž tak na elektronické úřední desce obce Hrobce.  
 
Správní orgán žádné další připomínky neobdržel. 
 
 
 
Závěr 
 
Správní orgán posoudil žádost, doklady doložené žadatelem a podklady, které správní orgán získal 
sám v rámci řízení. Zjištěný skutkový stav výskytu sociálně nežádoucích jevů na adrese Hlavní 63, 
Hrobce 411 83, nepovažuje za dostatečný pro vydání OOP podle § 33 písm. d) zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. 
 

Poučení 

 
Toto OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173, odst. 1 
správního řádu). 
Proti OOP nelze dle ust. § 173, odst. 2 správního řádu podat řádný opravný prostředek.  
Soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle ust. § 94-96 správního řádu. 
Proti OOP lze podle ust. § 101a, zákona č. 150/2002Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů, podat návrh na jeho zrušení nebo zrušení jeho části u příslušného krajského soudu 
rozhodujícího ve správním soudnictví do 3 let ode dne, kdy OOP nabylo účinnosti.  



 

 

Do OOP a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1. správního řádu každý nahlédnout u správního 
orgánu, který OOP vydal.  
 
 
Mgr. Pavel Chaloupka 
Tajemník města Roudnice nad Labem 
 
Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Roudnice nad Labem a obce Hrobce po dobu 15 
dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 
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