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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
-

NÁVRH
opatření obecné povahy
Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, jako příslušný
správní orgán podle ust. § 33d odst. 1 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. §
171 a 172 a s odkazem na ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
návrh opatření obecné povahy, jímž se nevyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů na území obce Lechovice, vše v k.ú. Lechovice, a to:
-

budova bez čp/č. ev., stojící na pozemku parc. č. 333/1 a 333/2,
budova bez čp/č. ev., stojící na pozemku parc. č. 339/2,
budova s čp. 65,
budova s čp. 64,
budova s čp. 48,

a současně v souladu s ust. § 172 správního řádu
vyzývá
vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné
povahy, aby podali proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky
v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Odůvodnění
Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje obdržel dne
19.09.2019 písemnou žádost obce Lechovice, IČO: 00637424, se sídlem Lechovice 32, 671
53, zastoupené starostkou Žanetou Dohnalovou, označenou „Žádost obce o vydání opatření
obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů
dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.“
V podané žádosti bylo dále uvedeno, že žádost o vydání opatření obecné povahy ve výše
uvedené věci schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 07/19/03 ze dne 29.8.2019.

Dle žádosti se jedná o oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, a to od
roku 2016, přičemž se má jednat zejména o nepříznivé vlivy působící na děti a porušování
veřejného pořádku.
Podání žádosti o vydání opatření obecné povahy je pak zdůvodněno opakujícím se
znečištěním veřejného prostoru např. kolem rybníků, dětského hřiště, prostoru vedle Vinných
sklepů Lechovice a hřbitova. Dalším důvodem je uvedeno opakované hlášení rušení nočního
klidu, ukradené zemědělské produkty, jako ovoce ze zahrad opakující se poslední tři roky,
slovní napadání starousedlíků bránících svůj majetek na zahradě, fyzické napadení formou
škrcení obyvatelky Lechovic obyvatelem ubytovny, ukradené dětské hračky z předzahrádek,
neoprávněné se pohybování na pozemku zahrad, vloupání se do garáží, posprejovaná
a znečištěná zastávka, časté pitky a jejich špatný vliv na psychický a fyzický vývoj nezletilých
dětí, nulová péče o svěřené děti, které chodí špinavé, hladové, žebrající o jídlo a peníze.
S odkazem na výše uvedené důvody podání žádosti žádá obec Lechovice vydání
navrhovaného opatření a důkladné prozkoumání za poslední tři roky od vzniku ubytoven
specifikovaných v oznámení návrhu opatření obecné povahy.
Přílohou písemné žádosti obce Lechovice je kopie „PETICE dle článku 18 Listiny základních
práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním“ sestavená 30. července 2019 paní
Helenou Vlčkovou, bytem Lechovice 52, 671 53, která je směřována Zastupitelstvu obce
Lechovice, Městskému úřadu Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje a
Úřadu práce Znojmo. Přiložená petice mj. odkazuje na to, že jejím smyslem je dosažení
důstojného životního prostředí, na které byli občané Lechovic dlouhodobě zvyklí, tj. stavu,
který předcházel podnikatelským aktivitám provozovaným na uvedených parcelách.
Podle ust. § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi může obec, na jejímž území se nacházejí
místa s vyšším výskytem sociálně nežádoucích jevů, požádat příslušný pověřený obecní
úřad, v jehož 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 spatřován zvýšený
výskyt sociálně nežádoucích jevů.
Správní orgán tedy projednal žádost obce Lechovice o vydání opatření obecné povahy
a dospěl k názoru, že žádost byla podána v souladu s ust. § 33d odst. 1 a 6 zákona o
pomoci v hmotné nouzi, tedy oprávněným žadatelem, obcí Lechovice, IČO: 00637424,
zastoupené starostkou (zaslané na základě předchozího schválení orgánem obce, usnesení
zastupitelstva obce). Po posouzení obsahové náležitosti obdržené žádosti bylo zjištěno, že
žádost obsahuje náležitosti podle ust. § 33d odst. 1 písm. a) a b) zákona o pomoci v hmotné
nouzi, a to tedy identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí
jevy a odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů.
Na základě ust. § 33d odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi připraví pověřený obecní
úřad na základě žádosti návrh opatření obecné povahy. Tento návrh opatření obecné
povahy pak pověřený obecní úřad projedná s Policií České republiky, má-li být opatření
obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, a dále
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. Jelikož žádost o vydání opatření obecné povahy obsahovala jako důvod
pro její zaslání jak narušování veřejného pořádku v obci, tak důvod nepříznivých vlivů
působících na děti, postupoval správní orgán v souladu se zákonnými požadavky a přípisem
ze dne 3.10.2019, č.j. MUZN 113012/2019 požádal v souladu s ust. § 33 odst. 2 zákona o
pomoci v hmotné nouzi o součinnost Policii České republiky, a to se žádostí o zaslání
písemného vyjádření s ohledem na zvýšený výskyt narušování veřejného pořádku
v uvedených lokalitách obce Lechovice, a případně podání dalších relevantních informací
známých Policii České republiky z její činnosti za poslední 3 roky (s ohledem na žádost obce
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Lechovice o důkladné prozkoumání za poslední tři roky od vzniku ubytoven), které mají
význam z hlediska možného vydání opatření obecné povahy, kterým by se vymezily oblasti
se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů v katastrálním území Lechovice. Dále byl na
základě výše uvedeného zákonného ustanovení správním orgánem, přípisem ze dne
3.10.2019, č.j. MUZN 113020/2019 obeslán odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany
dětí Městského úřadu Znojmo (s ohledem na tvrzené nepříznivé vlivy působící na děti),
jakožto orgán sociálně-právní ochrany dětí, který dle ust. § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který sleduje
nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezování
působení nepříznivých vlivů na děti, opětovně ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zákona o pomoci
v hmotné nouzi, o poskytnutí součinnosti ve výše uvedené věci, a to s ohledem na možný
(tvrzený) zvýšený výskyt nepříznivých vlivů působících na děti v uvedených lokalitách obce
Lechovice, resp. ze strany osob zdržujících se ve výše uvedených objektech, případně další
relevantní poznatky známé orgánu sociálně-právní ochrany dětí z jeho činnosti (opětovně za
poslední tři roky), které mají význam z hlediska možného vydání opatření obecné povahy,
kterým by se vymezily oblasti se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů v katastrálním území
obce Lechovice.
Jelikož obec Lechovice ve své žádosti o vydání opatření obecné povahy ze dne 19.9.2019
nepodložila tvrzené porušování veřejného pořádku, obeslal správní orgán obec Lechovice,
přípisem ze dne 3.10.2019, č.j. MUZN 113002/2019, z důvodu zjištění skutečného stavu se
stavem tvrzeným, aby s ohledem na ust. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích sdělila, jakých
přestupků (s jejich bližší specifikací) se dopustili obyvatelé výše uvedených objektů,
s ohledem na porušování veřejného pořádku v obci, a to zejména na přestupky podle ust. §
5 (přestupky proti veřejnému pořádku), přestupky podle ust. § 7 (přestupky proti občanskému
soužití) a přestupky podle § 8 (přestupky proti majetku) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích.
Dále byla správním orgánem, přípisem ze dne 1.10.2019, č.j., MUZN 113005/2019, ve
smyslu s ust. § 35a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi dožádána Krajská pobočka
Úřadu práce ve Znojmě o poskytnutí informace o počtu osob, kterým je poskytován doplatek
na bydlení ve výše uvedených budovách.
Na základě žádosti o poskytnutí součinnosti bylo dožádanými orgány sděleno následující:
Policie České republiky, územní odbor Znojmo, obvodní oddělení policie Znojmo
Územní odbor Policie České republiky, obvodní oddělení Znojmo přípisem ze dne
16.10.2019, č.j. KRPB-227038-2/ČJ-2019-061320 uvádí, že provedenou analýzou trestných
činů a přestupků (vyjma dopravních přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v katastrálním území obce
Lechovice v období od roku 2012 do současnosti, bylo zjištěno, že od roku 2017 je mírná
vzestupná tendence nápadu trestné činnosti a přestupků. Z hlediska skladby oznámených
trestných činů se v předešlých letech jednalo zejména o vloupání do motorových vozidel
u restauračních zařízení v obci Lechovice. V posledních dvou letech šlo o trestné činy, které
byly především spojené se stavbou obchvatu kolem obce Lechovice (krádeže nafty, baterií
atd.).
Dále Policie České republiky uvádí, že v oblasti přestupkového řízení se jedná zejména o
přestupky na úseku proti majetku dle § 8 a proti občanskému soužití podle § 7 zák. č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích. Přílohu sdělení pak bylo Policií České republiky
zasláno grafické znázornění vývoje počtu trestných činů a přestupků od roku 2012 do
současnosti. Z přiloženého grafického znázornění spáchaných trestných činů a přestupků
vyplývá, že na území obce Lechovice bylo šetřeno Policií 12 TČ (r. 2012), 12 TČ (r. 2013),
13 TČ (r. 2014) a 10 TČ (r. 2015) a 8 (r. 2016). V následujících letech pak bylo Policií ČR
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zaznamenáno spáchání 17 TČ (r. 2017), 16 TČ (r. 2018). V letošním roce (k datu
17.10.2019) je v obci Lechovice evidováno spáchání celkem 8 TČ. Z hlediska
projednávaných přestupků (dále jen „PŘ“) bylo Policií ČR v příloze uvedeno, že na území
obce Lechovice bylo spácháno: 1 PŘ (r. 2012), 10 PŘ (r. 2013), 7 PŘ (r. 2014), 5 PŘ
(r. 2015), 4 PŘ (r. 2016), 13 PŘ (r. 2017), 16 PŘ (r. 2018) a 11 PŘ (r. 2019).
S ohledem na dožádání správního orgánu, týkajícího se tvrzeného páchání přestupkové
činnosti obyvateli dotčených objektů, bylo Policií České republiky v zaslaném přípisu dále
sděleno, že na předmětných ubytovacích zařízeních se nacházely osoby, které byly
v celostátním pátrání. V roce 2018 jsou evidovány tři případy těchto osob. V předchozích
letech a v roce 2019 není evidován ani jeden případ. Policie České republiky dále uvedla, že
ze znalosti místních podmínek jsou ubytovny a jejich okolí místa, kde dochází ke zvýšenému
narušování veřejného pořádku v rámci působnosti Obvodního oddělení policie Znojmo,
územního odboru Znojmo, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje.
Městský úřad Znojmo, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) přípisem ze dne 3.10.2019,
č.j. MUZN 113586/2019 sdělilo, že ubytovací objekty v obci Lechovice navštěvuje pravidelně
v rámci šetření v rodinách s nezl. dětmi. Návštěvy se týkají pouze rodin, které spadají do
působnosti oddělení a jsou prováděny v rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
Dále OSPOD uvedlo, že se jedná o sociálně slabé rodiny, které z různých důvodů přišly o
bydlení a jejichž možnosti najít si jiné odpovídající bydlení jsou minimální. Ze šetření
oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyplynulo, že ve všech objektech mají rodiny na
přijatelné úrovni k dispozici elektřinu, tekoucí teplou a studenou vodu, objekty jsou vytápěny.
Ubytovaným je v objektech k dispozici sociální zařízení a kuchyň. V objektu čp. 65 je
možnost využití společné pračky za úplatu. Ve všech objektech je majitel nebo ustanovený
správce, který mj. dohlíží na dodržování domovního řádu, se kterým jsou ubytovaní vždy
seznámeni. Při nedodržení domovního řádu hrozí sankce, případně ukončení nájemní
smlouvy.
OSPOD dále sdělilo, že návštěvy v rodinách jsou prováděny dle potřeby. V roce 2017 se
jednalo přibližně o 1 až 2 návštěvy v měsíci, v roce 2018, kdy nastoupila na OSPOD sanační
pracovnice se počet návštěv v rodinách navýšil na 1 až 2 v týdnu. V letošním roce byla
četnost návštěv přibližně 3x v měsíci. Důvodem nižšího počtu návštěv v letošním roce ze
strany OSPOD bylo ukončení sanační činnosti, jelikož nebyly v rodinách shledány
nedostatky v péči o nezletilé děti. Ze strany pracovníků OSPOD byla nejčastěji navštěvována
ubytovna Faktor evidována pod čp. 65, kde (dle sdělení) se v letech 2018 a 2019 počet
nezletilých dětí pohyboval v rozmezí 15 až 30 dětí. Dále OSPOD uvedlo, že dle majitelky
ubytovny se zde aktuálně nachází 15 dětí. V ostatních objektech pak OSPOD uvedlo, že mu
přesný počet ubytovaných dětí není znám, ví však, že rodiny s dětmi tam bydlí.
Dále OSPOD sdělilo, že v rámci prováděných šetření mu bylo sděleno, že přibližně ve dvou
případech v ubytovnách zasahovala Policie ČR ve věci neshod mezi dospělými ubytovanými,
výsledek šetření mu však není znám. Šetřením ze strany pracovníků OSPOD nebylo
nadměrné užívání alkoholu a návykových látek nikdy potvrzeno.
S ohledem na výše uvedené pak OSPOD uvádí, že se domnívá, že v uvedených lokalitách
nedochází k ohrožení zdraví a mravního vývoje nezletilých dětí. Z prováděných šetření
vyplývá, že péče o nezletilých děti je ze strany rodičů odpovídající jejich potřebám a
možnostem. Rovněž OSPOD nedisponuje informacemi, že by v této oblasti docházelo
k častějšímu výskytu nepříznivých vlivů působících na děti než v jiných místech.
Obec Lechovice
Obec Lechovice svým přípisem ze dne 23.10.2019, č.j. Lech-352/2019 na základě zaslané
žádosti o součinnost zaslala správnímu orgánu počet přestupků evidovaných obcí
Lechovice, a to od roku 2017 do současnosti. V roce 2017 evidovala obec 1 přestupek,
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v roce 2018 pak obec evidovala 5 přestupků a v roce 2019 eviduje dosud pouze 1 přestupek.
K požadavku správního orgánu, aby obec Lechovice zaslala sdělení, zda a popř. v jakém
rozsahu je v obci Lechovice spatřován nárůst porušování veřejného pořádku oproti době, kdy
v obci neexistovala ubytovna pro sociálně slabé nebylo ze strany obce Lechovice poskytnuto
uvedeným přípisem žádné sdělení, na základě kterého by opřela svá tvrzení o nárůst
porušování veřejného pořádku vyplývající z podané žádosti o vydání opatření obecné
povahy.
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Znojmo
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě svým přípisem ze dne 7.10.2019 (ověřeno
pořadovým číslem č. 56543) sdělilo, že ve věci žádosti obce Lechovice, IČO: 00637424,
týkající se vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů ve smyslu ust. § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi a na základě § 35a odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi sděluje,
že dávka doplatek na bydlení byla poskytnuta v budovách nacházejících se v katastrálním
území Lechovice takto:
- v budově s čp. 65 – 21 osobám v 9 žádostech o doplatek na bydlení
- v budově s čp. 64 – 1 osobě v 1 žádosti o doplatek na bydlení a
- v budově s čp. 48 – 7 osobám v 1 žádosti o doplatek na bydlení.
Po shromáždění veškerých podkladů pro vydání opatření obecné povahy, které si správní
orgán v souladu se zákonnými ustanoveními vyžádal, bylo ještě ze strany správního orgánů,
respektive ze strany úředních osob, do jejichž pravomoci spadá podle organizačního řádu
Městského úřadu Znojmo vydávání opatření obecné povahy, a dále za účasti sanačního
pracovníka odboru sociálního a za účasti provozovatelky jedné z ubytoven, paní Věry
Faktorové, provedeno šetření na místě samém. Z provedeného místního šetření, které se
uskutečnilo dne 4.11.2019 v prostorách ubytovacích zařízení provozovaných paní Věrou
Faktorovou v obci Lechovice v době od 11:00 do 11:30 hod., nebyly ze strany zaměstnanců
města zařazených do městského úřadu zjištěny žádné nedostatky, které by nasvědčovaly
narušování veřejného pořádku anebo nepříznivých vlivů působících na děti (uvnitř ani v okolí
ubytovacích zařízení). Správní orgán, s ohledem na přijatou žádost o vydání opatření
obecné povahy z důvodu údajné existence nepříznivých vlivů působící na děti a narušování
veřejného pořádku dal možnost vyjádřit se k tomuto provozovatelce ubytovacího zařízení.
Provozovatelka ubytovacího zařízení, paní Věra Faktorová, se k údajnému narušování
veřejného pořádku ze strany osob, které ubytovává, vyjádřila s tím, že kromě jednoho
případu jí není známo, že by došlo k rušení veřejného pořádku ubytovanými. Dále sdělila, že
veškeré případné stížnosti řeší s ubytovanými na místě.
Z doložených přípisů dotčených orgánů nevyplývá, že by v uvedené lokalitě docházelo ke
zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů (ať už ke zvýšenému výskytu narušování
veřejného pořádku anebo ke zvýšenému výskytu nepříznivých vlivů působících na děti).
Z předloženého grafického znázornění vývoje počtu trestných činů a přestupků od roku 2012
do současnosti vyplývá (jak ostatně sama Policie ČR uvádí), že v roce 2017 došlo k mírně
vzestupné tendenci nápadu trestné činnosti a přestupků, v letošním roce je zřejmá klesající
jak trestná, tak přestupková činnost (provedeme-li porovnání trestné a přestupkové činnosti
v předchozích letech, zjistíme, že např. v roce 2016 bylo oproti roku 2014, kdy v obci
neexistovaly ubytovny, zaznamenáno celkem o 5 trestných činů dokonce více, to samé
v porovnání přestupkové činnosti v roce 2013 oproti roku 2016, kde je zaznamenáno
dokonce o 6 přestupků více). Je pravdou, že v roce 2017 počet jak trestné, tak přestupkové
činnosti v obci Lechovice narostl, ale nejedná se o ukazatele, které by věrohodným
způsobem prokazovaly vliv na vzestup trestné a přestupkové činnosti ze strany obyvatel
ubytoven, naopak v době posuzování žádosti o vydání opatření obecné povahy (r. 2019) je
z předloženého grafického znázornění vývoje počtu trestných činů a přestupků zřejmý pokles
jak trestných činů, tak přestupků na území obce Lechovice.
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Na základě výše uvedeného pak správní orgán postupoval v souladu s ust. § 33d odst. 2
zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to tak, že na základě žádosti, která splňovala veškeré
zákonné náležitosti připravil návrh opatření obecné povahy po projednání s Policií České
republiky a s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní
ochrany dětí, neboť žádost o vydání opatření obecné povahy je zdůvodněna zvýšeným
výskytem narušování veřejného pořádku a zvýšeným výskytem nepříznivých vlivů
působících na děti. Kromě toho byla správním orgánem dožádána i Krajská pobočka Úřadu
práce v Brně, Kontaktní pracoviště Znojmo, aby bylo zjištěno, kolik osob v dotčených
objektech pobírá příspěvek na bydlení, neboť z přiložené žádosti je zřejmé, že je sledováno
vytvoření tzv. bezdoplatkové zóny.
Podle údajů poskytnutých Policií České republiky, týkajících se trestné a přestupkové
činnosti v obci Lechovice, je důvodné konstatovat, že k době, kdy byla podána žádost obce
Lechovice a (vzhledem tedy k době jejího posuzování) jak trestná, tak přestupková činnost
má klesající tendenci, nelze tedy dát za pravdu a vyhovět žádosti obce Lechovice, že by
výše uvedené oblasti byly oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Rovněž
nelze za sociálně nežádoucí jev považovat přítomnost příjemců doplatku na bydlení. V obcí
Lechovice uvedených objektech žijí osoby, které jsou tzv. sociálně vyloučené. Sociální dávky
musí podporovat všechny skupiny, které tuto podporu potřebují, bez ohledu na to, v jaké
lokalitě bydlí, ale s ohledem na zachování sociální spravedlnosti. Sociální vyloučení je
nedobrovolné vyloučení jednotlivců, ale i skupin z různých důvodů, kterými mohou být
důvody politické, ekonomické, ale i důvody sociální. Mezi sociální důvody bychom mohli
zařadit např. kontakt se sociálním okolím, ale i přístup k veřejným službám (včetně
sociálních služeb a vzdělávání), procesů ve společnosti, která jim neumožňuje účast na dění
ve společnosti, ať už na základě přisouzené etnicity či z jiných důvodů. Za místa, ve kterých
se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, za které se považuje zejména
porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem
návykových látek apod., lze považovat oblasti, v podobě konkrétně ohraničeného místa, kde
dochází ke zvýšené koncentraci sociálně nežádoucích jevů, v určité komunitě lidí zde žijících
v nevyhovujících podmínkách. V uvedené oblasti nebyly však ve zvýšené míře zjištěny
sociálně nežádoucí jevy, vychylující se ve zvýšené míře běžným standardům, běžným
zvýšené koncentraci více osob v určité oblasti. Pokud by správní orgán vydal opatření
obecné povahy, kterým by se vymezily oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů dle žádosti obce Lechovice, došlo by tak zjevně ke zneužití práva, a to formou zneužití
smyslu a účelu pravomoci svěřené pověřenému obecnímu úřadu zákonodárcem v zákoně o
pomoci v hmotné nouzi.
Na základě výše uvedeného Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a
strategického rozvoje, rozhodl jako věcně a místně příslušný správní orgán nevyhlásit
oblast, která je vymezena budovou bez čp./č. ev., stojící na pozemku parc. č. 333/1 a 333/2,
budovou bez čp./č. ev., stojící na pozemku parc. č. 339/2 a budovami s čp. 65, 64 a 48
v obci a k.ú. Lechovice jako oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Poučení
Dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, které se nacházejí
v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy, podat písemné odůvodněné námitky ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění podáním u správního orgánu, který řízení vede, tj. u
Městského úřadu Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s ust. § 25
správního řádu. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je dle ust. § 172 odst. 1
správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou
(vč. doručení návrhu opatření způsobem umožňující dálkový přístup) při splnění požadavků
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ustanovení § 25 správního řádu. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží a zmeškání
úkonu nelze prominout.
Podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být návrhem opatření obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

„otisk úředního razítka“
Ing. arch. Alena Kolmanová v.r.
vedoucí odboru územního plánování a strategického rozvoje

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Znojmo (a způsobem umožňující dálkový přístup) po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Na vědomí:
Obec Lechovice, Lechovice 32, 671 53
K vyvěšení:
Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Lechovice, Lechovice 32, 671 53
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