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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informaci z 24. srpna 2017: 
 
Dobrý den, 
  
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí následujících informací: 
  
Prosím o všechny informace, podklady, dokumenty atd. ohledně vydání „Opatření obecné povahy“ dle 
§ 33d), zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
  
Za poskytnutí informace předem děkuji. 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci ze 7. září 2017: 
 
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy Vám na základě došlé žádosti ze dne 24.08.2017, dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vygenerované otázky ke zpracování, zaslané 

sděluje 
následující: 
 
Text otázky/žádosti: 
Prosím o všechny informace, podklady, dokumenty atd. ohledně vydání „Opatření obecné povahy“ dle 
§ 33d, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
 
Text odpovědi na otázku/žádost: 
S ohledem na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, respektive s ohledem na nově doplněné ust. § 
33d téhož zákona proběhlo ve věci vydání opatření obecné povahy několik jednání, kdy zatím 
poslední se konalo v pondělí 14.08.2017. S obsahem jednání je možné se seznámit z přílohy č. 1, této 
odpovědi, kterou tvoří zápisu z výše uvedeného jednání. 
 
Následně Rada města Bílina, usnesením č. 894, na svém zasedání, které se konalo v úterý 22. srpna, 
vyčlenila několik objektů, ve kterých by bylo vhodné vyhlásit takzvaným opatřením obecné povahy 
oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Objekty byly vytipovány na základě jednání, 
kterých se účastnili zástupci Policie ČR, Městské policie Bílina, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
vedení města a zástupci politických stran. S úplným zněním usnesením RM je možné se seznámit na 
webových stránkách města Bílina na adrese www.bilina.cz. 
 
Obecně se jedná o časově náročné řízení, které upravuje správní řád a zákon o pomoci v hmotné 
nouzi. Nejprve musí být připraven návrh opatření obecné povahy, tento je nutné projednat s policií ČR 
a orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Takto projednaný návrh musí být následně zveřejněn po 
dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu. Po uplynutí této doby mohou vlastníci nemovitostí, 
které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu podat proti tomuto návrhu písemně odůvodněné 
námitky ke správnímu orgánu, který jej vydal, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, kdy 
běh této lhůty začíná prvním dnem po zveřejnění návrhu opatření. S podanými námitkami se následně 
správní orgán vypořádá v odůvodnění opatření, kdy konečnou verzi včetně odůvodnění zveřejní opět 
na úřední desce městského úřadu. Finální verze opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem 
po dni vyvěšení a nelze proti ní podat opravný prostředek. 
 
Vzhledem k tomu, že novela zákona o hmotné nouzi je v účinnosti teprve od 01.06.2017, není zatím 
k dispozici toliko informací či dokumentů, které by se výše uvedenou problematikou zabývaly, a proto 
ve věci řízení o vydání opatření obecné povahy dle ust. § 33d bude správnímu orgánu nápomocen 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2000 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a Metodické stanovisko Krajského úřadu Ústeckého 
kraje v Ústí nad Labem k problematice „Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., 
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o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů“ z května 2017 (dále jen „Metodické 
stanovisko“). S platným zněním citovaných zákonů je možné se seznámit ve Sbírce zákonů České 
republiky. S „Metodický stanoviskem“ je možné se seznámit z přílohy č. 2, této odpovědi. 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Bc. Oldřich Jedlička, DiS. 
vedoucí odboru dopravy 
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Zápis z jednání o opatření obecné povahy ze dne 14.08.2017 

 

Zahájeno: 15:00 h                                                                                                                   Skončeno: 16:50 h 

 

Přítomni: Mgr. Veronika Horová, Mgr. Zuzana Bařtipánová, Ing. Ladislav Kvěch, Ing. Petra Krejčová, 

Mgr. Josef Karnoub, Jiří Konárek, Marie Merbsová, Pavel Musil, Tomáš Nepomucký, Mgr. Iva 

Zábojníková, Bc. Věra Kodadová, DiS.  

Úvodní slovo, měla vedoucí oddělení sociální péče Bc. Věra Kodadová, DiS, která všechny přítomné 

přivítala a seznámila s programem setkání.  

 Cílem setkání bylo označení lokalit opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) 

 Předloženy mapy Bíliny s označenými objekty, kde dochází ke zvýšenému výskytu sociálně 

nežádoucích jevů 

 Předložena statistika OSPOD, místního šetření odd. sociální péče, PČR, OD - přestupky a svodky 

MěP 

 Vysvětlen pojem sociálně nežádoucí jevy a důsledek vydání OOP 

Na lokality, kde bude vydáno OOP, nebude úřad práce vyplácet dávku hmotné nouze – 

doplatek na bydlení 

 Diskuze nad označenými obytnými domy  

 Mgr. Karnoub doporučil obrátit se na státní zastupitelství a ředitele spolku Most k naději, 

ohledně určení lokalit distribuce návykových látek – zpracuje OSVaZ 

 Mgr. Karnoub navrhuje vlastníky nemovitostí označených OOP nejen vyzvat veřejnou 

vyhláškou, ale i písemně oslovit  

 Jednoznačně navrženo vydání OOP na lokalitu Teplické Předměstí: M. Švabinského 652, 663, 

665, 666, Antonína Sovy 641,642, 646 a Sídliště Za Chlumem 750, 790 a 819  

 Připravit materiál OOP do Rady města – připraví tajemník MěÚ  

 

Závěr: Sjednán další termín pracovního jednání ohledně OOP se zástupci samosprávy, tajemníka MěÚ 

Bílina, PČR, MěP, OD, OSVaZ, zástupci politických stran a hnutí, spolek Most k naději, z.s., na 

06.09.2017 v 15:00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Věra Kodadová, DiS.  

 

  

 

nodzakova
PŘÍLOHA Č. 1
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Metodické stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad 
Labem 

k problematice

Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 98/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů

květen 2017

Zpracoval odbor sociálních věcí (ve spolupráci s odborem správních činností a krajský 
živnostenský úřad a ve spolupráci s odborem legislativně právním).

nodzakova
PŘÍLOHA Č. 2
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Zákonem č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bylo do zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pomoci v hmotné nouzi“),  vloženo 
(mimo ostatních změn, k nimž novelizací tohoto právního předpisu dochází) ustanovení § 33d. Toto 
ustanovení hovoří o „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, v níž 
nebude možné poskytovat doplatek na bydlení, v souvislosti s oprávněním obce podat 
žádost o vydání opatření obecné povahy. 

Účinnosti tato změna nabývá dnem 1. 6. 2017.

Dle ustanovení § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi, obec, na jejímž území se nacházejí místa, 
ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní 
úřad, v jehož územním obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se 
vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Sociálně nežádoucí jevy
Zákon o pomoci v hmotné nouzi neobsahuje přesnou definici sociálně nežádoucích jevů, pouze 
v ustanovení § 33d odst. 1 písm. b) tento právní předpis demonstrativně uvádí, že jsou jimi zejména: 

 porušování veřejného pořádku,
 nepříznivé vlivy působící na děti,
 výskyt osob pod vlivem návykových látek.

Pojem „sociálně nežádoucí jevy“ je rozličně pojímán i v odborné literatuře 
a rovněž v jednotlivých rezortech. Častěji se užívá pojmu sociálně patologické jevy, sociálně 
patologické chování, kriminálně negativní jevy. Není tak zcela jednoznačné, co má zákonodárce pod 
pojmem „sociálně nežádoucí jevy“, kromě shora uvedeného demonstrativního výčtu na mysli, když 
důvodová zpráva k předmětné novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi se tímto ustanovením ve 
své zvláštní části nezabývá. Dle obecné části důvodové zprávy je cílem novely finanční motivace 
žadatele příspěvku na bydlení, aby aktivně hledal příznivější standartní bydlení, a zároveň se 
předpokládá, že těmto jedincům to pomůže k jejich sociálnímu začlenění. Lidé by se měli stěhovat 
do míst, kde je možné nalézt práci, případně mají k místu nějaké sociální vazby např. rodinné. 
Taktéž se minimalizuje zdroj financí do míst, kde je koncentrace sociálně nežádoucích jevů, tedy 
míst, kde dochází k extrémnímu sociálnímu vyloučení skupin. Většinou jde o místa s nízkým 
standardním (substandardním) bydlením do kterého by měl být doplatek na bydlení přiznáván 
výjimečně a pouze v případě zřetele hodného. V povědomí lidí jsou tyto lokality vnímány negativně, 
dochází v nich k páchání trestné činnosti, narušování veřejného pořádku, porušování sociálních 
norem a etických hodnot, chování a jednání místních osob vede k poškozování zdravého vývoje 
mládeže či osob závislých. Prostředí je v lokalitě deformující pro jednotlivce či skupinu.

Novela reaguje na zpracovanou Analýzu sociálně vyloučených lokalit zpracovanou pro MPSV v r. 
2015, v rámci níž byl popsán trend rozpadání sociálně vyloučených lokalit do většího počtu menších 
celků a migrace do více odlehlých, vysídlených obcí s málo funkční infrastrukturou. Tento sociální 
jev reprodukuje chudobu a do budoucna přináší velké sociální problémy (srov. Důvodovou zprávu k 
zákonu č. 98/2017 Sb., změna zákona o pomoci v hmotné nouzi a zák. o st. podpoře kapitola 3.8 
Sociální dopady, odstavec třetí).

V rámci výzkumu Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR v roce 2015 byla definována sociálně 
vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená lokalita, za kterou je považována lokalita, kde 
dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách (indikováno počtem 
příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor (indikováno 
vnější identifikací). Na základě analýzy dokumentů a studií týkajících se sociálního vyloučení byla 
vypracována definice sociálně vyloučených lokalit tak, aby umožňovala jednak srovnatelnost s 
mapou z roku 2006, ale zároveň reflektovala proměny charakteru sociálního vyloučení. Jako 
sociálně vyloučenou lokalitu označujeme explicitně či implicitně prostor (dům, ulici, čtvrť), kde se 
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koncentrují lidé, u nichž lze identifikovat znaky spojené se sociálním vyloučením. Tato místa jsou 
okolními obyvateli negativně symbolicky označována „špatná adresa“, „problémové místo“ apod. 
(srov. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR). Na internetovém portálu zřizovatele Ministerstva 
práce a sociálních věci ČR https://www.esfcr.cz/ je možné nalézt mapu sociálně vyloučených lokalit 
v ČR https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html.

Žádost 
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o pomoci v hmotné nouzi svěřuje podání žádosti do 
samostatné působnosti obce (§ 33d odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi), je nezbytné 
zkoumat, který orgán obce může tvořit vůli tohoto územního samosprávného celku požádat o vydání 
opatření obecné povahy.

Z ustanovení o pravomocech zastupitelstva a rady obce lze dovodit, že vyjádření vůle obce požádat 
(podat návrh) o vydání opatření obecné povahy spadá do kompetence rady obce (viz zbytková 
klauzule uvedená v ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), pokud si tuto kompetenci nevyhradí zastupitelstvo 
obce či ji zcela nebo zčásti nesvěří starostovi nebo obecnímu úřadu. V obcích, kde se rada obce 
nevolí, vytváří vůli v této oblasti přímo starosta v intencích § 99 odst. 2 zákona o obcích). 

V souladu s ustanovením § 33d odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi musí žádost obsahovat 
identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy a 
odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů.

Dle § 99, odst. 1), zákona o obcích, je rada obce výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 
působnosti. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta (odst. 2, téhož 
ustanovení), nestanoví-li tento zákon jinak (s odkazem na § 102 odst. 4 zákona o obcích). Dle shora 
uvedeného v tomto případě tvorba vůle náleží příslušným orgánům obce. Starosta je pak oprávněn 
a povinen tuto vůli, utvořenou příslušnými orgány obce projevovat navenek v intencích § 103 odst. 1 
zákona o obcích. V souladu s tímto podává resp. podepisuje žádost o vydání opatření obecné 
povahy starosta obce.

Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy je institut správního práva definovaný ustanoveními § 171 – 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Opatření obecné 
povahy představuje tzv. smíšený akt s prvky jak právní normy, tak správního rozhodnutí. 

Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu (správním obvodu) se nacházejí místa, ve kterých 
se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, je správním orgánem, který vydává opatření 
obecné povahy, pokud je mu doručena žádost obce.

Pověřený obecní úřad připravuje návrh opatření obecné povahy, který musí projednat
 s Policií České republiky, má-li být 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.

Po projednání s uvedenými orgány pověřený obecní úřad návrh doručí veřejnou vyhláškou podle § 
25 správního řádu na své úřední desce a úřední desce obecního úřadu v obci, která o vydání 
opatření obecné povahy požádala. Současně vyzve dotčené osoby k podání námitek (připomínek) 
k návrhu. Námitky mohou, podle § 33d odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, podat pouze 
vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy.

https://www.esfcr.cz/%20
https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html
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Posuzování míry výskytu sociálně nežádoucích jevů
Zákon nestanoví způsob posuzování (vyhodnocování) míry výskytu sociálně nežádoucích jevů, je 
tak otázkou vůči čemu porovnávat výskyt těchto jevů v místě označeném v žádosti obce.

Při posuzování míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy lze 
přiměřeně využít Analýzu sociálně vyloučených lokalit zpracovanou pro MPSV v r. 2015 shora 
s tím, že společným znakem by měly být nežádoucí sociální jevy porovnatelné vůči množství osob 
v ohraničené lokalitě.

Sociálně nežádoucími jevy se obecně rozumí takové jednání, které je charakteristické především 
nezdravým životním stylem, porušování sociální norem a etických hodnot, chování a  jednání 
místních osob vede k poškozování zdravého vývoje mládeže či osob závislých, kriminalita 
a delikvence, rizikové chování v podobě např. alkoholismus nebo užívání všech návykových látek, 
agrese a šikana, násilí, vandalismus, záškoláctví, sexuální rizikové chování. Díky těmto jevům 
dochází k společenským poruchám.

Definicí veřejného pořádku (veřejným pokojem a řádem) dle judikatury Nejvyšší správního soudu 
lze rozumět veřejným pořádkem souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž 
zachování podle panujících obecných názorů je podmínkou klidného a spořádaného soužití. Veřejný 
pořádek není kategorií absolutní, ale je veličinou proměnlivou, jehož obsah se řídí sociálními, 
etickými, politickými a hospodářskými poměry a názory. Skutečnosti a jednání, které za určitých 
poměrů vyhovují veřejnému pořádku, se mohou stát nevyhovujícími změnou poměrů. Posoudit, zda  
určitý stav se příčí či nikoliv veřejnému pořádku, je ve vlastním skutkovém uvážení příslušného 
správního subjektu (obce či správního úřadu). (viz Koudelka, Z. Komentář k § 10 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, Praha Linde, 2002.).

Porušování veřejného pořádku je nerespektování právních norem, obcházení zákona, páchání 
trestné činnosti, přestupku a správních deliktů.

Nabízí se možnost toto posuzovat podle průměrného výskytu těchto jevů v ČR nebo pouze v  kraji. 
Z ustanovení § 33d odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi lze dovodit, že za sociálně nežádoucí 
jev je považováno narušování veřejného pořádku. Veřejný pořádek lze narušovat zejména 
protiprávním jednáním a to jak ve formě trestných činů, tak ve formě přestupků. 

Za trestné činy narušující veřejný pořádek lze považovat protiprávní jednání uvedená 
zejména v § 357 – 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. trestné 
činy:

 šíření poplašné zprávy,
 výtržnictví,
 hanobení lidských ostatků,
 opilství.

Samozřejmě s ohledem na účel zákona o hmotné nouzi, konkrétní případy a související skutečnosti 
se lze domnívat, že, za takové činy lze považovat i trestné činy narušující soužití osob, jimiž jsou:

 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,
 nebezpečné vyhrožování,
 nebezpečné pronásledování,
 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob,
 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod.



5

Informace o kriminalitě v Ústeckém kraji je možné získat v následujících dokumentech: 

 ve Strategii prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, na webových 
stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci sociální péče, oddílu prevence kriminality, odkaz 
strategické dokumenty,  

 nebo v dokumentu aktuální Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje, na webových 
stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci sociální péče, oddílu prevence kriminality, odkaz 
bezpečnostní analýzy,

 popř. na webu www.mapakriminality.cz, kde lze nalézt údaje o kriminalitě za území krajů, 
územních odborů a obvodních oddělení. 

Za přestupky narušující veřejný pořádek lze považovat přestupky proti veřejnému pořádku podle 
ustanovení § 47 a  § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zejména přestupky toho, kdo: 

 neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
 maří vykázání z obydlí provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu 

o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým se ukládá 
povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do 
něj nebo povinnost zdržet se styku s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní,

 poruší noční klid, 
 vzbudí veřejné pohoršení,
 znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 

anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
 poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, 

kulturních a jiných společenských akcí anebo v místech určených 
k rekreaci nebo turistice,

 poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, 
nebo

 neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Rovněž zákon č. 251/2016 Sb.1, o některých přestupcích (dále také „zákon o některých 
přestupcích“) v § 5 vyjmenovává například tyto přestupky proti veřejnému pořádku:

 maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky 
nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle 
zákona o zvláštních řízeních soudních, 

 poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, 
kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, 
turistice nebo pohřbívání, nebo 

 cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z 
takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její 
identifikaci.

Podle § 49 – § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se přestupku dopustí 
ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, nebo jinému ublíží na zdraví. 
Přestupku se dopustí také ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití tím, že jinému vyhrožuje újmou 
na zdraví, jiného nepravdivě obviní z přestupku, se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo se vůči 
jinému dopustí jiného hrubého jednání.

1 Zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2017.

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.mapakriminality.cz/
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Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní 
menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost 
k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální 
orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné 
smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových 
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo 
pro jeho stav rodinný.
Zákon o některých přestupcích v § 7 rovněž vyjmenovává přestupky proti občanskému soužití v 
souladu s evropským právem.

Dalším důvodem pro vydání opatření obecné povahy je zvýšený výskyt nepříznivých vlivů 
působících na děti. 
Dle § 33d, odst. 2) zákona o pomoci v hmotné nouzi pověřený obecní úřad projedná návrh opatření 
obecné povahy 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.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán sociálně-právní ochrany dětí je orgánem 
veřejné správy, který dle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny 
jejich vzniku a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.

Jedním z faktorů, který může vypovídat o zvýšené míře výskytu negativních sociálních jevů v dané 
lokalitě, je vyšší index rizikovosti. Bližší informace o rizikovosti lze nalézt v dokumentu 
Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje, kapitola 2.6 Analýza rizikovosti územních jednotek v kraji, 
str. 33-34, webové stránky www.kr-ustecky.cz sekce sociální péče, oddíl prevence kriminality, odkaz 
bezpečnostní analýzy.

Je na rozhodnutí rady obce, jak rozdělí pravomoci v rámci obecního úřadu, jak uvádí § 102 odst. 
2 písm. f) zákona o obcích. Lze však považovat za nanejvýš vhodné, aby tato pravomoc nebyla 
svěřena sociálním pracovníkům (odborům sociálních věcí), neboť ti by se tím dostávali do 
velmi těžko řešitelného střetu zájmů, kdy tímto rozhodováním by mohli přispívat ke vzniku 
nepříznivých sociálních situací (sociálnímu vyloučení) osob, přestože jejich úlohou je 
dotčeným osobám pomáhat při řešení těchto situací.

Fáze vydání opatření obecné povahy
1. Pověřenému obecnímu úřadu musí být doručena žádost obce. Bez žádosti obce nelze opatření 

obecné povahy vydat.
2. Pověřený obecní úřad vypracuje návrh opatření obecné povahy (dle výše uvedeného buď návrh, 

jímž se vymezuje území, ve kterém se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, nebo 
návrh, jímž bude vymezeno, že se v území tyto jevy ve zvýšené míře nevyskytují), který 
projedná s dotčenými orgány (Policie ČR nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí). Návrh musí 
obsahovat odůvodnění.

Informace pro posouzení existence oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů lze 
získat například z následujících zdrojů:

 údaje získané od Policie České republiky
 údaje poskytnuté městskou policií zřizovanou příslušnou obcí (např. o přestupcích či o 

zvýšeném počtu výjezdů do konkrétních lokalit)
 údaje získané od Probační a mediační služby České republiky
 údaje získané od orgánu sociálně právní ochrany dítěte
 údaje získané z úřadu práce 
 údaje poskytnuté spádovými školami

http://www.kr-ustecky.cz/
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 údaje poskytnuté od dalších kompetentních pracovníků obcí a jimi zřizovaných organizací, 
např. od asistentů prevence kriminality, manažerů prevence kriminality, od komise prevence 
kriminality či komise sociálně-právní ochrany dětí. 

 další údaje podle uvážení místní samosprávy s ohledem na znalost místních poměrů.

Zdroj by měl poskytnout ověřitelné informace, které mohou sloužit jako důkazní prostředek ve 
správním řízení.

Za rozhodné období pro stanovení výskytu sociálně nežádoucích jevů se doporučuje 1 rok 
předcházející datu posouzení žádosti, tj. poskytnuté údaje by neměly být starší jednoho roku.
 
3. Návrh pověřený obecní úřad doručí veřejnou vyhláškou a vyzve dotčené osoby (vlastníci 

nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy, viz § 33d 
odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi), aby podávaly připomínky nebo námitky.

4. Návrh musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
5. Pověřený obecní úřad může stanovit veřejné projednání návrhu. Takové veřejné projednání 

musí oznámit na úřední desce nejméně 15 předem, přičemž toto oznámení musí obsahovat 
dobu a místo konání veřejného projednání. Oznámení musí pověřený obecní úřad zveřejnit též 
na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné 
povahy týkat.

6. Pověřený obecní úřad se musí zabývat připomínkami jako podkladem pro opatření obecné 
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Lhůta pro podání námitek činí 30 dnů ode dne 
zveřejnění návrhu. (Teprve po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 
dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.)

7. Vypracování konečné verze opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění.
8. Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k výsledkům 

projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v místech 
uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy 
nevyskytují, vydá opatření obecné povahy. 

9. Oznámení opatření obecné povahy probíhá veřejnou vyhláškou (vč. zveřejnění na úředních 
deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

10. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem pro dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Pokud by hrozila vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti 
již dnem vyhlášení (v případě opatření obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci v hmotné 
nouzi není taková vážná újma veřejného zájmu předpokládána).

11. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Je možné jeho posouzení 
v přezkumném řízení (usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 
opatření). Opatření obecné povahy je rovněž přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví 
viz § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

12. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle § 
94 - 96 správního řádu.

Opatření obecné povahy a vymezení území
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (ani správní řád) neřeší, jak má být vymezena oblast, která bude 
vyhlášena oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Je tak otázkou, zda může být 
takovou oblastí vyhlášen např. jeden bytový dům v obci, tj. jedno číslo popisné. 

Lze se domnívat, že není možné vyloučit, aby byly za oblast se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů vyhlášeny i jen jednotlivé domy v obci. Vždy však musí být jednoznačně 
identifikovatelné, který dům je takovou oblastí vyhlášen. 

Závěrem je třeba upozornit (z pohledu sociální práce) na důsledky označování oblastí, tzn. na 
riziko ztráty bydlení, a to u občanů žijících v lokalitě, která bude označena za oblast se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 
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Příloha č. 1 - Vzor opatření obecné povahy

Městský úřad……..
Odbor ……….

adresa úřadu
______________________________________________________________

Spisová značka:   Místo a datum
Č. j.

Městský úřad…., odbor……., jako příslušný 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 
PvHN“), vydává, v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 33d odst. 4 zákona o 
PvHN, toto opatření obecné povahy:

Oblast vymezená ulicemi…… v obci……(ZUJ…….) se vyhlašuje oblastí se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky.

Odůvodnění:
…………………

Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu může 
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle § 94 - 96 
správního řádu.
Proti opatření obecné povahy lze podle ustanovení § 101a soudního řádu správního podat návrh 
na jeho zrušení nebo jeho částí u příslušného krajského soudu rozhodujícího ve správním 
soudnictví do 3 let ode dne, kdy toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti.
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