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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Vyhlášení oblasti v obci Stražisko se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů“

Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní, jako správní orgán příslušný 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“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy – vyhlášení oblasti v obci
Stražisko se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kterou je:
budova č.p. 15 v obci Stražisko.

Odůvodnění
Správnímu orgánu byla dne 14.07.2017 doručena písemná žádost obce Stražisko, sídlem
Stražisko 1, 798 44, IČO: 00288829 (dále jen „žadatel“) o vydání opatření obecné povahy, jímž by
se dle ustanovení § 33d zákona o hmotné nouzi, vymezila oblast se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů v obci Stražisko a to budova č.p.15 v obci Stražisko.
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
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územním obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Ze žádosti musí být zřejmé, o jaká
konkrétní místa se jedná a odůvodnění, v čem je žadatelem spatřován zvýšený výskyt sociálně
nežádoucích jevů. Jako sociálně nežádoucí jevy je označováno chování a jednání osob, které je
nějakým způsobem pro společnost nežádoucí a spočívá např. v porušování sociálních, morálních
nebo právních norem společnosti. Mezi takové jevy patří mimo jiné i škodlivé užívání návykových
látek, agresivita, nedrogová závislost, kriminalita a delikvence, dysfunkce rodiny, záškoláctví.
Správní orgán si vyžádal stanoviska Policie ČR a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Na základě
zjištěných skutečností správní orgán následně v souladu s ustanovením § 33d odst. 2 zákona o
hmotné nouzi projednal návrh opatření obecné povahy s orgánem Policie ČR. Bylo zjištěno, že
budova č.p. 15 Stražisko slouží dlouhodobě jako ubytovna. Dochází zde ve vysoké míře k páchání
trestné činnosti. V roce 2016 zde Policie ČR uskutečnila 69 výjezdů hlídek, což představuje 85,2%
všech výjezdů hlídek Policie ČR do obce Stražisko. V roce 2015 to bylo celkem 80 výjezdů hlídek,
tj. 86,0%. Dle sdělení Policie ČR se od vzniku ubytovny zvýšila kriminalita v obci Stražisko i o
několik stovek procent. To se projevuje v množství spáchaných přestupků a trestných činů a
přestupků v obci Stražisko. V roce 2016 došlo ke spáchání 35 přestupků v budově č.p.15 Stražisko
osobami zde ubytovanými, což představuje z celkového počtu 39 přestupků spáchaných v obci
Stražisko 89.7%. V roce 2015 to bylo 31 přestupků z celkového počtu 35 přestupků v obci
Stražisko, tj. 88,6%.
V roce 2016 bylo v budově č.p. 15 Stražisko osobami zde ubytovanými spácháno 13 trestných
činů, tj. 76,5% z celkového počtu trestných činů v obci Stražisko. V roce 2015 to bylo 30 trestných
činů z celkového počtu 35 trestných činů, tedy 85,7%.
I v roce 2017 v budově č.p. 15 Stražisko dochází ke zvýšené kriminalitě. V období od 01.01.2017
do 25.07.2017 zde Policie ČR uskutečnila 23 výjezdů hlídek. Za tuto dobu zde bylo spácháno 6
trestných činů a bylo předáno 8 oznámení o spáchání přestupku.
Ustanovení § 33d odst. 1 písm. b) zákona o hmotné nouzi obsahuje demonstrativní výčet jevů,
které se pro potřeby vydání opatření obecné povahy považují za sociálně nežádoucí. Ze znění
tohoto ustanovení vyplývá, že pro vydání opatření obecné povahy postačuje, aby se v příslušné
oblasti vyskytoval ve zvýšené míře alespoň jeden ze sociálně nežádoucích jevů.
Dle správního orgánu bylo prokázáno, že se v budově Stražisko č.p. 15 vyskytují ve zvýšené míře
sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování
veřejného pořádku, tak jak je uvedeno v žádosti. Při srovnání míry spáchaných trestných činů a
přestupků v celé obci Stražisko a budovou č.p.15 dospěl správní orgán k názoru, že četnost
spáchaných trestných činů a přestupků v tomto objektu a osobami zde ubytovanými je enormně
vysoká. Tím byly splněny podmínky pro vydání opatření obecné povahy.
Tento stav považuje správní orgán za dostatečný pro vydání opatření obecné povahy, neboť je
opřen o stanovisko Policie ČR.

Rozhodnutí o námitkách
Dle § 172 odst. 5 správního řádu, o podaných námitkách Ing. Jindřicha Skácela a Lenky
Skácelové, oba bytem Slezská 2055/11, 79601 Prostějov, rozhodl správní orgán takto:
Námitkám podaným proti návrhu opatření obecné povahy se nevyhovuje.
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Odůvodnění
Vlastníci budovy č.p. 15 v obci Stražisko manželé Ing. Jindřich Skácel a Lenka Skácelová, oba
bytem Slezská 2055/11, 79601 Prostějov, podali v zákonné lhůtě námitky proti návrhu opatření
obecné povahy. V nich uvádí, že nepopírají skutečnost, že vzhledem k chování nájemníků této
budovy vzrostla v obci kriminalita. Zároveň požadují zlepšení vzájemné spolupráce majitelů
budovy, Policie ČR a představitelů obce.
Námitky manželů Skácelových obsahují návrhy možných řešení, které by měly do budoucna vést
ke snížení kriminality a zlepšení celkové situace v budově č.p. 15. Jejich námitky nic nemění na
skutečnosti, že v posuzované době se v budově č.p. 15 sociálně nežádoucí jevy ve zvýšené míře
vyskytují a jsou tak splněny podmínky pro vydání opatření obecné povahy.

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.

otisk úředního razítka
Mgr. Jiří Vodák, v.r.
vedoucí odboru majetkoprávního
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