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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

0PATŘENÍ 0BECNÉ POVAHY

Magistrát města Karviné, Odbor sociální, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33d

odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o PvHN“) a místně příslušný správní orgán podle § 33d odst. 1 zákona o PvHN, v sou|adu

s ust. §§ 25, 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„správní řád“), na základě žádosti statutárního města Karviná, IČ 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1,

Karviná-Fryštát, ze dne 29.08.2018

vydává toto opatření obecné povahy:

vyh|ašuje se oblast se zvýšeným m výskyte sociálně nežádoucích jevů, kterou je budova na adrese

čp. 900/2 umístěná na pozemku parc. č. 1064/2 na ulici Jaroslava Vrchlického v městské části

Karviná-Nové Město, katastrální území Karviná-město.

Opatření obecné povah y se oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu.

Opatření obecné povah y nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 29.08.2018 obdržel Magistrát města Karviné na základě 85. schůze Rady Města Karviné konané

dne 27.08.2018, usnesení č. 4978 žádost o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhiašuje za

oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů budova na adrese čp. 900/2 umístěná na

pozemku parc. č. 1064/2na ulici Jaroslava Vrchlického v městské části Karviná-Nové Město katastrální

území Karviná-město, a to s odvoláním na § 33d odst. 1 zákona o PvHN.

Žádost byla odůvodněna:

1) zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, který je spatřován zejména v:

- narušování veřejného pořádku (přestupkovém jednáni a páchání trestných činů),

2) zvýšeným výskytem nepříznivých vlivů působících na děti, který je spatřován zejména v:
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- zvýšeném počtu osob bez stálého zaměstnání, kdy jejich jediným příjmem jsou sociální

dávky,

- porušování sociálních norem a etických hodnot,

- nezdravém životním stylu,

- nevhodných vzorech chování, které vedou k poškozování zdravého vývoje dětí a mládeže.

Mágistrát města Karviné, Odbor sociální, v řízení o vydání opátřeni obecné povahy (dále jen „OOP“)

přezkoumal soulad žádosti statutárního města Karviné se zákonem o PvHN. Za účelem prověření

zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů na daném území byla požádána o vyjádřéní Policie

České repub|iky, Městská policie Karviná (dá|e jen „MPK“), Technické služby Karviná, a.s., Úřad práce

ČR (dále jen „ÚP ČR") a Magistrát města Karviné - Odbor správní, oddělení přestupkové; Magistrát

města Karviné - Odbor organizační, oddělení právní; Magistrát města Karviné – Odbor sociální,

oddělení sociá|ně-právní ochrany dětí.

V rámci dostupných zdrojů správní orgán zjistil následující:

Jedním z důležitých aspektů majících vliv na vydání tohoto OOP je vysoká nezaměstnanost a vvysoký

podíl občánů závis|ých na dávkách pomoci v hmotné nouzi deklarován statistickými údaji ÚP ČR.

Dle Sdělení ÚP ČR ze dne 16.04.2018 míra nezarnéstnanosti ve městě Karviná k 31.03.2018 činila

9,67 %, zatím co v Moravskoslezském kraji 5,4 % a ČR 3,5 %. Míra nezaměstnanosti ve statutárním

městě Karviná ted y výrazně převyšuje celostátní průměr. Tato skutečnost zásadně ovlivňuje i počet

vyp|acených dávek pomoci v hmotné nouzi.

Níže uvedené tabu|ky znázorňují počet vyp|acených dávek ve vybraných obcích s rozšířenou

působností (dále jen „ORP“) ve vztahu k počtu obyvatel. Byly vybrány srovnatelné ORP z oko|í

Počet obyvatel ověřen z webového portálu Českého statistického úřadu

k 01.01.2017 https:/lwww.czso.cz/csu/czsolpocet-obyvate|-v-obcich-k-112017 a k 01.01.2018

https:/lwww.czso,cz/csu/czso/pocet-obyváteI-v-obcich-see2á5tx8j.

V návaznosti na počet obyvatel v uvedených městech je evidentní, že počet dávek ve statutárním

městě Karviná je nejvyšší.

Příspěvek na živobytí za rok Příspěvek na živohyti za

2016 rok 2017

Počet Počet Finanční Počet Počet Finanční

obyvatel vyplacených objem obyvatel vyplacených objem

ORP dávek vyplacených ORP dávek vyplacených

k 01.01.2017 dávek k 01.01.2018 dávek

Karviná 65819 32 223 Kč 132 657 418 65010 31 090 Kč 112 378 453

Kč Kč

Havířov 88467 34 211 Kč 141 698 572 87576 32 048 Kč 119 382 765

Kč Kč

Opava 101408 14 707 Kč 57 358 646 101168 13 053 Kč 45 719 587

Kč Kč
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Doplatek na bydlení Doplatek na bydlení

za rok 2016 za rok 2017

Počet Počet Finanční Počet Počet Finanční

obyvatel vyplacených objem obyvatel vyplacených objem

ORP dávek vyplacených ORP dávek vyplacených

k 01.01.2017 dávek k 01.01.2018 dávek

Karviná 65819 23 906 Kč 83 996 100 65010 21 655 Kč 77 477 664

Kč Kč

Havířov 88467 26 372 Kč 99 448 942 87576 22 861 Kč 83 593 157

Kč Kč

Opava 101408 8 238 Kč 18 396 731 101168 5 195 Kč 17 799 934

Kč Kč

Dalším aspektem majícím vliv na vydání tohoto OOP jé skutečnost, že dle ověřených statistik Policie

ČR Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje (dále jen „PČR KŘP MSK“) za rok 2016 a 2017 je

územní odbor Karviná v rámci Moravskoslezského kraje na 2. místě za územním odborem Ostrava, co

se týče zatíženosti území trestnou činností.

Níže uvedený graf znázorň uje Kriminalitu v jednotiivých územních odborech KŘP MSK

od 1. ledna do 20.dubna 2018.
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Ostrava Karviná Fr.-Místek N. Jičín Opava Bruntál

zdroj PČR KŘP MSK

Při posuzování, zda jsou splněny podmínky pro vydání OOP, vycházel správní orgán rovněž ze zprávy

pod názvem „Vyhodnocení bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2017“

zpracované MPK v dubnu 2018 (dále jen „Zpráva)“, dle které nejzávažnější riziko představuje věková

křivka pachatelů trestné činnosti, která klesá k hranici věku mladistvého. Nepřiznivé vlivy lze taktéž

spatřovat v nadužívání alkoholu a návykových látek, včetně závislosti poměrně početné skupiny

obyvatel na sociálních dávkách.

Ačkoliv nepatrně poklesla trestná činnost na území statutárního města Karviné v roce 2017 ve srovnání

s rokem 2016, v porovnání s počtem obyvatel statutárního města Karviné za daná období, je evidentní,

že k poklesu nedošlo.
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rozdíI \ 201s \ 2017 \ 2016l2017
Celková trestná činnost

1
1 547 1 544 -3

Počet obyvatel v Karviné k 31. 12.
2

54 413 53 522 -891

Poměr trestných činů na 1 obyvate|e 2,84 % 2,88 %

12droj: „Zpráva“

?zdroj: https.'//wwW. czso, cz/csu/czso/databaze-demograiíckych-udaju-za-obce-cr

Dalším poznatkem vyp|ývajícím ze Zprávy svědčícím o zvýšeném výskytu sociálně nežádoucích jevů

na daném území je rovněž recidiva u pachatelů trestné činnosti, zejména u čerstvě propuštěných

z nápravných zařízení. Ztráta bydlení, nezájem pracovat či rekvalifikovat se, stigmatizace okolím, jsou

častým spouštěčem recidivního chování. Tyto osoby rovněž často nadužívají návykové látky a alkohol.

Zmíněná Zpráva dále uvádí, že z pohledu veřejného pořádku a bezpečnosti jsou sociálně

nepřizpůsobiví občané nadále negativním a rizikovým elementem. Typickým rysem nepřizpůsobivosti

je parazitní vysávání sociálního systému, bezohlednost vůči okolí, nerespektování kodifikovaných

izvyk|ostních norem, absence životních cílů s typickým projevem nezdrženlivosti a neschopností odložit

požitky.

Důležitým podkladem pro vydání OOP je dále sdělení MPK ze dne 13.09.2018 odkazující dále na

webový portál MAPAKRIMINALITY.CZ, který je projektem Otevřené společnosti, o.p.s., kde jsou

vykazováná a srovnávána data o nápadu trestné činnosti 522 obvodních oddělení Policie České

republiky, kdy se u každého oddělení uvádí index kriminality a pořadí indexu kriminá|ity lze srovnat

sestupně od nejvyššího indexu kriminality. Data o trestné činnosti na tomto webu poskytuje Otevřené

společnosti, o.p.s. každý měsíc Policie ČR. Počty obyvatel jednotIivých území jsou generovány z dat

Českého statistického úřadu pro jednot|ivé základní síde|ní jednotky, Ze srovnání umístění Obvodního

oddělení PČR Karviná 1 (do jehož územního obvodu spadá městská část Karviná-Nové Město a tudíž

i budova na adrese čp. 900/2 na ulici Jaroslava Vrchlického v Karviné) v pořadí indexu krimina|ity za

rok 2016 a 2017 vyplývá, že v roce 2016 bylo oddělení na 44. místě s indexem 362,8 a v roce 2017 se

posunulo na horší 42. místo (tabulka sestupně od nejvyššího indexu) s indexem kriminaIity v hodnotě

349,3. Tyto hodnoty vypovídají o zvýšeně míře kriminality v územním obvodu Obvodního oddělení PČR

Karviná 1. Dle Sdělení MPK uvedené hodnoty vypovídaj í i přes kontinuální pokles obyvatel v předmětné

lokalitě, o dlouhodobě vysoké míře kriminality v této lokalitě. MPK dále konstatuje, že v přepočtu na

počet obyvatel tato oblast dlouhodobě vykázuje jeden z nejvyšších nápadů trestné činnosti v České

republice.

Správní orgán vyhodnotil zhoršení výše uvedeného umístění Obvodního oddělení PČR Karviná 1 jako

dů|ežitý podklad odůvodňuj ící konstatování, že se v předmětné lokalitě nacházejí ve zvýšené míře

sociálně nežádoucí jevy.

Ze sdělení MPK ze dne 13.09.2018 vyplývá, že předmětná lokalita vykazuje množství poznatků o

jevech, které se řadí do kategorie sociálně nežádoucích jevů, jako je zvýšená míra narušování

veřejného pořádku (zejména časté rušení nočního klidu, přestupky proti veřejne'mu pořádku),

občanského soužití, zvýšený výskyt důkazů o užívání omamných a psychotropních látek a znečišťování

veřejného prostranství. Dále má MPK v předmětné lokalitě poznatky o spekulativním nákupu bytů a

jejich pronajímání nepřizpůsobivým občanům, kterým jini pronajímatelé smlouvu o nájmu bytu ukončili

právě z důvodu jejich nepřizpůsobivého chování. Výše uvedené skutečnosti správní orgán zohlednil při

vydání tohoto OOP. Poznatky MPK považuje správní orgán za podstatné pro posouzení existence

zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů.

Z poznatků protidrogového koordinátora, kterýje zařazen do Úseku prevence krimina|ity MPK, vyplývá

rovněž zjištění, že městská část Karviná-Nové Město, předmětnou budovu na adrese čp. 900/2 na ul.

Jaroslava Vrchlického v Karviné nevyjímaje, je typická nejvyšším výskytem nalezených použitých

injekčních stříkaček, což dokladuje vysoký výskyt drogově závislých osoba zvýšené užívání omamných

a psychotropních látek. Okrskáři zařazeni do této městské části, ve které se nachází předmětná budova

čp. 900/2 na ulici Jaroslava Vrchlického v Karviné, velmi často zjišťují poznatky o distribuci drog, které

následně předávají protidrogovému koordinátorovi, který je oznamuje policii. Tuto skutečnost považuje

správní orgán pro posouzení otázky, zda se v předmětné lokalitě vyskytují ve zvýšené míře sociálně

nežádoucí jevy, za důležitou, neboť tak existuje zvýšeně riziko přenosu infekčních onemocnění a

zároveň tento jev negativně působí na děti a mládež.
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Ze sdělení oddělení sociá|ně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné (dále též „OSPOD“) ze dne

10.09.2018 byly v předmětné lokalitě za rok 2017 řešeny 2 rodiny, ve kterých bylo zjišténo

6 ohrožených dětí, kdy OSPOD řešil 3 přestupky ve věci neomluvené absence v rámci povinné školní

docházky a drobné krádeže.

Z úřední činnosti Odboru sociálního Magistrátu města Karviné je rovněž zřejmé, že děti, které vyrůstají

ve špatném prostředí, čerpají nejen ze vzorců chování a jednání svých rodičů, ale i ze vzorců prostředí,

ve kterém žijí. U mládeže vyrůstajíci v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů je

patrné nízké vzdělání, žádné ambice se dále vzdělávat a nulová představa o jejich budoucím uplatnění

na trhu práce. Od nízkého stupně dosaženého vzdělání obyvatel se odvíjí i jejich vysoká míra

nezaměstnanosti, nízká sociální pozice ve společnosti, závislost rodin na sociálních dávkách a páchání

trestné činnosti. Tito lidé se rovněž často stávají snadnou obětí trestné činnosti (lichvářů, podvodníků),

nejsou finančně gramotní, berou si půjčky, kterými řeší své finanční problémy. Lokaiita je poté zdrojem

příjmů pro dea|ery drog, kteří vyh|edávaji lidi prahnoucí po úniku z reality. Díky vysoké inteligenční

i spo|ečenské negramotnosti dochází k chování, které není sice vždy v protiprávní rovině, ale je zcela

v rozporu se společenskými normami majoritní společnosti. Nárůst těchto sociálně patologických jevů

nemá příznivý vliv nejen na vývoj dětí, jež v předmětné lokalitě žij í a které před těmito ieVy nelze

ochránit, ale i na spo|ečnost celkově.

Výše uvedené informace a poznatky Odboru sociálního Magistrátu města Karviné (včetně informací

OSPOD) považuje správní orgán rovněž za zásadní pro posouzení otázky, zda se v předmětné lokalitě

vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy.

Další skutečností, kterou vzal správní orgán v úvahu při vydání tohoto OOP, je téměř trvaIé znečištění

veřejných ploch, jak vyplývá z údajů poskytnutých Technickými službami Karviná, a.s. ve vyjádřeni

ze dne 13.09.2018. Veřejná prostránství jsou neustále znečištěna i přes to, že kusový odpad je svážen

dvěma vozidly Avia 6 dnů v týdnu a přesto, že minimálně třikrát v týdnu zaměstnanci Technických

služeb Karviná, a.s. posbírají na veřejných prostranstvích další odpady. Důvodem je zvýšený počet

osob, které odk|ádají odpad mimo místa k tomu určená. Vliv na tuto situaci má rovněž neustálé

stěhování sociálně slabých osob a jejich snaha po vybavení bytů dostupným nábytkem, kterého jsou

ochotny, v případě nutnosti, se lehce zbavit. Další příčinou je tzv. „nultá“ separace, kdy sociálně slabé

osoby místo hledání zaměstnání obcházejí celé město a vytěžuji z jednot|ivých stanovišť odpadů dle

jejich momentálního posouzení cenné věci a ty svážejí do míst blízko svých bydlišť, čímž vznikájí místa

s neustálým nepořádkem. Za poslední dva roky došlo k nárůstu uváděných jevů.

Ze sdělení Odboru správního Magistrátu města Karviné, oddělení přestupkového ze dne 03.09.2018

bylo zjištěno, že v lokalitě, která je předmětem tohoto OOP, bylo v roce 2017 evidováno 5 přestupků

na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Z vyjádření Odboru organizačního, oddělení právního Magistrátu města Karviné ze dne 03.09.2018 a

20.04.2018 bylo zjištěno, že v lokalitě, která je předmětem tohoto OOP, byly v období od 01.03.2017

dosud řešeny celkem 3 stížnosti, a to na rušení nočního klidu v objektu Imperium music Dance hall na

ulici Jaroslava Vrchlického čp. 900/2. Tyto stížnosti a počty přestupků jsou jedním z podkladů, které

správní orgán zohlednil při vydání tohoto OOP.

Návrh OOP byl projednán s dotčenými orgány podle ust. § 33d odst. 2 zákona

o PvHN, a to Policií České republiky a s orgánem sociá|ně-právní ochrany dětí.

Magistrát města Karviné, Odbor sociální vydal návrh OOP, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným

výskytem sociálně nežádoucích jevů dne 09.11.2018 pod sp.zn. SMK/128139/2018/23 a vyzval

v|astníky nemovitostí, které se nacházejí v předmětné oblasti, aby podali proti návrhu OOP písemné

odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Dále správní orgán vyzval

osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, aby uplatnily u správni ho

orgánu písemné připomínky k návrhu OOP, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh OOP byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 172 správního řádu na úřední desce Magistrátu

města Karviné od 09.11.2018 do 27.11.2018. Námitky a připominky bylo pak možné uplatnit do

27.12.2018. Námitky a připomínky nebyly podány.

Dle ustanovení § 33d odst. 4 zákona o PvHN, neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního

posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám
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a námitkám, že se v místech uvedených v návrhu OOP ve zvýšene míře sociálně nežádoucí ieVy

nevyskytují, vydá opatření obecné povahy.

Vyhodnocením všech relevantních podkladů uvedených výše v tomto odůvodnění, zejména Zprávy,

Sdělení MPb ze dne 13.09.2018, sdělení OSPOD Magistrátu města Karviné ze dne 10.09.2018,

Sdělení ÚP ČR ze dne 16. 04. 2018, Vyjádření Technických služeb Karviná, a.s. ze dne 13.09.2018,

Sdělení Odboru správního Magistrátu města Karviné ze dne 03.09.2018, Vyjádřeni Odboru

organizačního Magistrátu města Karviné ze dne 20.04.2018 a 03.09.2018, zprávy PČR KŘP MSK ze

dne 26.04.2018, bylo zjištěno, že v ověřované lokalitě byly záznamenány skutky, které mají znaky

definující danou oblast za místo se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů tak, jak bylo

uvedeno v žádosti statutárního města Karviná ze dne 29.08.2018. Z tohoto důvodu dochází k vydání

tohoto OOP.

P o u č e n í :

Dle § 173 odst. 1 správni ho řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni

vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 1 správního řádu do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Dle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit

v přezkumném řízení dle §§ 94 -99 správního řádu, a to na základě podnětu doručeného Magistrátu

města Karviné, Od boru sociálnímu. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku

od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Dle § 101a a § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů

lze podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, a to u krajského soudu do 1 roku

ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti.

„otisk úředního razítka“

podepsáno elektronicky
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