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Městský úřad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

 

pracoviště krizového řízení 
 

 
č. j.: UKR/2736-19/4516-2018/vyc         Zpracovatel: Bc. Vyčítalová           Datum: 21.01.2019                                                 
        
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

„Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů ve městě Krásná Lípa“ 

 
Městský úřad Rumburk, pracoviště krizového řízení, jako příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 33d odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů a pověřený k vedení řízení ve věci tohoto opatření usnesením rady 
města č. 2429/20018 ze dne 15.08.2018 
  

v y d á v á 
 

v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád) opatření obecné povahy – vyhlášení oblastí se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Krásná Lípa, vymezených 3 lokalitami: 
Lokalita č. 1 vymezená nemovitostmi Krásný Buk 35, Kyjovská 379/30 a Kyjovská 674/83 
Lokalita č. 2 vymezená nemovitostí Pražská 261/13  
Lokalita č. 3 vymezená nemovitostmi U Tiskárny 234/1, Varnsdorfská   114/30, Varnsdorfská 

415/34, Varnsdorfská 78/36, Studánecká 524/23. 
 
 

Odůvodnění 
Město Krásná Lípa požádalo dne 29.08.2018, svou písemností č. j. KraL-4346/2018/han, 
Městský úřad Rumburk, jako pověřený obecní úřad, o vydání opatření obecné povahy dle       
§ 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „opatření“), jímž by se vymezily lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
jevů ve městě Krásná Lípa  a to: 
Lokalita č. 1  vymezená nemovitostmi Krásný Buk 34, Krásný Buk 35, Kyjovská 379/30         

a  Kyjovská 674/83 
Lokalita č.  2   vymezená nemovitostí Pražská 261/13 
Lokalita č. 3  vymezená nemovitostmi U Tiskárny 234/1, Varnsdorfská 218/7, Varnsdorfská   

114/30, Varnsdorfská 415/34, Varnsdorfská 78/36 a Studánecká 524/23. 
 
V žádosti je uvedeno, že tato místa vykazují dlouhodobě následující charakteristiky: 
nevyhovující bydlení (zastaralé, neudržované, nehygienické, často chybí voda, topení 
většinou na TP, velmi početné rodiny obývající malé byty); nepříznivé vlivy působící na děti; 
výskyt osob pod vlivem návykových látek; zanedbané okolí budov (neudržované chodníky, 
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travnaté plochy a dvory, nepořádek a odpadky); koncentrace sociálně slabých a neza-
městnaných osob a rodin převážně romské národnosti; sílící kriminalita, vandalismus, rušení 
nočního klidu a další prohřešky proti běžným pravidlům pokojného občanského soužití; 
přisuzovaná etnicita na základě místa bydliště a životního stylu.  
Dále je v žádosti uvedeno, že z místních znalostí a poznatků je zřejmé, že v otázce drogové 
kriminality se zde jedná o zásadní problém  s významným přesahem do romské komunity. 
 
Žadatel konstatuje, že k podání žádosti o vydání opatření město Krásná Lípa přistoupilo po 
pečlivém zvážení až poté, co tak učinil Varnsdorf, největší město Šluknovska  a zároveň tak 
učinila i další města blízkého i vzdálenějšího regionu. Cílem snahy Krásné Lípy není 
vytlačování stávajících sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, ale zamezení přílivu dalších  
z okolních měst, která již toto opatření přijala.   
 
Úmyslem města je zabránit labellingu, kdy obyvatelé mají tendenci k stigmatizaci sociálně 
slabých a jejich prostému nálepkování a ztotožňování s pácháním majetkové kriminality        
a zároveň tak zvyšování napětí mezi obyvateli.  
 
Dále se uvádí, že město Krásná Lípa je dlouhodobě aktivní v oblasti boje proti sociálnímu 
vyloučení, realizuje řadu podpůrných sociálních opatření, dlouhodobě spolupracovalo 
s vládní Agenturou pro sociální začleňování, od roku 2012 realizuje projekt Asistent 
prevence kriminality atd.; že do sociální problematiky město vkládá významné finanční 
prostředky prostřednictvím své příspěvkové organizace Komunitní centrum Kostka Krásná 
Lípa. 
 
Žadatel má za to, že současná situace v regionu, kdy opatření požadují i jiná města v okolí, 
Krásnou Lípu zásadně ohrožuje a znevýhodňuje, neboť migrace za dostupným bydlením je 
v regionu denní realitou.  
 
Žádost se opírá o statistiky Policie ČR vztahující se k roku 2017; o Bezpečnostní analýzu 
Ústeckého kraje aktualizovanou v r. 2017; o poznatky asistenta prevence kriminality z let 
2017 a 2018, které jsou přílohou žádosti. K žádosti je dále k jednotlivým navrhovaným 
nemovitostem přiložen rozbor přestupků, trestných činů i poznatků z práce  asistenta PK       
a Základní školy a Mateřské školy Krásná Lípa, p. o. Tento rozbor vychází z poznatků          
a zjištění PČR a kopíruje její výčet zjištěných protiprávních jednání, dále jsou k jednotlivým 
objektům řešených lokalit podrobně rozepsány poznatky asistenta prevence kriminality a ke 
4 nemovitostem se vztahují poznatky Základní školy a Mateřské školy Krásná Lípa, p. o. 
 
Dle ustanovení § 33d odst.1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, 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. Ze žádosti musí být 
zřejmá identifikace míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy       
a  odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za sociálně 
nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy 
působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.  
 
Správní orgán při posuzování žádosti Města Krásná Lípa čerpal z veřejně dostupných 
informací o kriminalitě v území v souladu s dokumentem „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“ vydaného v září 2017, ve Strategii prevence kriminality Ústeckého kraje 
na období 2017-2021, v Bezpečnostní analýze Ústeckého kraje, a na webu 
www.mapakriminality.cz. 
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Jako podpůrné informace byly použity statistické údaje z Bezpečnostní analýzy Ústeckého 
kraje (po aktualizaci 2017), kdy pod bodem 2.6.1 Rizikovost okresů Ústeckého kraje 2016 se 
uvádí, že v r. 2016 byl průměrný index rizikovosti v ČR 1 480,61 bodů. Okres Děčín je 
druhým nejvýše rizikovým okresem Ústeckého kraje s indexem rizikovosti  2 575,52.              
I všechny ostatní okresy v Ústeckém kraji dosáhly vyššího indexu, než je průměrná hodnota 
v ČR a bylo konstatováno, že všechny okresy našeho kraje jsou prohlášeny za rizikové       – 
Ústecký kraj je z hlediska všech sledovaných dat (počet nezaměstnaných, počet 
vyplacených sociálních dávek, počet spáchaných trestných činů a to vždy přepočteno na 10 
tisíc obyvatel, tzv. indexace) nejrizikovějším krajem v rámci celé České republiky. 
 
Z veřejného portálu www.mapaexekuci.cz byla čerpána data o zadluženosti obyvatelstva 
Krásné Lípy, která vypovídají o jejich ekonomické situaci: 
k 31.12.2017 bylo trvale hlášeno v Krásné Lípě 2 919 osob starších 15ti let, podíl osob         
v exekuci činil celých 22,88%, což je 668 osob s celkovým počtem exekucí  3 168, průměrný 
počet exekucí na dlužníka byl 4,7, přičemž 13% zadlužených osob mělo více než 10 
exekucí! Meziroční změna počtu osob v exekuci oproti roku 2016 činila + 5,4%. Dá se reálně 
předpokládat, že tento stav bude mít i nadále vzestupnou tendenci.   
 
Správní orgán při posuzování podané žádosti přiměřeně vycházel i z dokumentu "Analýza 
sociálně vyloučených lokalit v ČR" zpracovaného pro MPSV v r. 2015. V rámci výzkumu této 
analýzy byla definována sociálně vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená lokalita, za 
kterou je považována lokalita, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevy- 
hovujících podmínkách (indikováno počtem příspěvků na živobytí), které obývají fyzicky či 
symbolicky ohraničený prostor. Jako sociálně vyloučenou lokalitu označujeme explicitně či 
implicitně prostor (dům, ulici, čtvrť), kde se koncentrují lidé, u nichž lze identifikovat znaky 
spojené se sociálním vyloučením.  

 
Na základě uvedené definice si správní orgán ověřil počet osob pobírajících příspěvek na 
živobytí v jednotlivých navržených lokalitách. Dle sdělení ředitelky odboru kontaktního 
pracoviště Úřadu práce v Rumburku ze dne 08.10.2018 zn. UPCR-DC-20018 žije v  „Lokalitě 
č. 1“ celkem 17 osob pobírajících příspěvek na živobytí, v „Lokalitě č. 2“ celkem 11 osob 
pobírajících příspěvek na živobytí, a v „ Lokalitě č. 3“ celkem 30 osob pobírajících příspěvek 
na živobytí.  
 
K žádosti se vyjádřil orgán sociálně–právní ochrany dětí, Městského úřadu Rumburk, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, dne 4.10.2018, pod č. j. OSVZ/37595-18/svd OSVZ/100-2018 
(dále jen „Vyjádření MÚ Rumburk"). Vyjádření tohoto orgánu je vůči případnému vydání 
opatření nesouhlasné, s doporučením žádosti města Krásná Lípa nevyhovět. 
 
Konkrétně OSPOD uvádí, že nemovitosti, které město Krásná Lípa označilo za oblasti          
s výskytem sociálně nežádoucích jevů, jsou oblasti, kde žijí sociálně slabší rodiny, které mají 
své specifické problémy a svůj styl života, který se může zdát být odlišný. Sledováním 
případných nežádoucích vlivů prostředí na dítě je součástí vyhodnocování potřeb dítěte, ze 
kterého je sestaven podpůrný plán pro dítě a rodinu. Pokud jsou v širším okolí dítěte 
shledána rizika, je rodině v prvním případě poskytováno poradenství a zprostředkování 
odborné pomoci (např. Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa). Je třeba si uvědomit, že 
mnoho rodin žije v místech, na která se dostaly vlivem okolností (nepříznivá finanční situace) 
a nejedná se o jejich dobrovolnou volbu. Rodiny, které se potýkají s nevyhovujícím bydlením 
OSPOD podporuje nalezením odpovídajícího bydlení, v úpravě podmínek bydlení stávajícího 
nebo ve zprostředkování služeb na podporu bydlení. Bytové podmínky nejsou dle 
občanského zákoníku přípustným důvodem pro přijetí opatření represivního charakteru. Ve 
spoustě případů rodiny žijí již několik generací ve stejném domě a jejich přestěhováním by 
došlo k vykořenění této rodiny. Počet dětí a rodin sledovaných ze strany OSPOD nevypovídá 
nic o příčinách nepříznivých jevů. Může úzce souviset s dostupností služeb, bytovou             
a bezpečností politikou obce.  
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Dalšími podklady pro rozhodování byly dokumenty PČR vyžádané správním orgánem:  
k „drogové“ problematice se vyjádřilo KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, 2. 
oddělení obecné kriminality, písemností č. j. KRPU-187692-2/ČJ-2018-040272 ze dne 
30.10.2018 s tím, že byla konkretizována jedna nemovitost s  jejími obyvateli, k níž bylo 
možno zveřejnit problém týkající se „drogové“ problematiky.  
„Sdělení k žádosti ze dne 14.9.2018  k č. j. UKR/35298-18/4516-2018/vyc“ vydané Policií 
ČR, KŘP Ústeckého kraje, Územním odborem Děčín, OOP Krásná Lípa dne 27.09.2018 pod 
č. j. KRPU-12546-7/ČJ-2018-040214, které se odvolává na již vydaná svá sdělení k této věci 
v roce 2018 a potvrzuje jejich platnost  - ze dne 15.1.2018 č. j. KRPU-12546-2/ČJ-2018-
040214; ze dne 14.7.2018 č. j. KRPU-12546-4/ČJ-2018-040214.  
 
Z výše uvedených písemnosti vyplynulo, že za období 1.1.2017 – 31.12.2017 bylo policií ČR 
potvrzeno protiprávní jednání na adresách:  
Krásný Buk 34, Krásný Buk 35, Kyjovská 30/379, Kyjovská 83, Pražská 13, U Tiskárny 1, 
Varnsdorfská 7, Varnsdorfská 30, Varnsdorfská 34, Studánecká 23.  Jsou zde evidovány 
uvedené spáchané trestné činy a přestupky (celkový výčet) - TČ Zanedbání povinné 
výživy v 5 případech, 1x TČ Nebezpečné vyhrožování, 3x TČ Krádež, 4x PŘ Občanské 
soužití, 2x PŘ Rušení nočního klidu, 1x TČ Úvěrový podvod, 1x TČ Neoprávněné užívání 
cizí věci, 1x PŘ Zlomyslné volání na tísňovou linku, 2x PŘ Proti majetku, 1x TČ Křivé 
obvinění, 1x TČ Pohlavní zneužití, 1x TČ Ohrožování výchovy dítěte. 
 
Za období 1.1.2018 – 30.6.2018 bylo policií ČR potvrzeno protiprávní jednání na adresách:  
Krásný Buk 35, Kyjovská 30/379, U Tiskárny 1, Varnsdorfská 34 a  Studánecká 23. Zde jsou 
evidovány následující spáchané trestné činy a přestupky (celkový výčet) – 1x TČ 
Zanedbání povinné výživy, 2x TČ Krádež, 2x PŘ Občanské soužití, 1x TČ Maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, k jedné adrese jsou vedeny poznatky o distribuci OPL, ve 
dvou objektech byl zjištěn častý výskyt osob pod vlivem návykových látek.  K tomuto období 
je Policií ČR ve Sdělení k žádosti o vyjádření k opatření obecné povahy ze dne 14.7.2018   
č. j. KRPU-12546-4/ČJ-2018-040214 konstatováno, že oproti roku 2017 nedošlo k nárůstu 
nebo ke zvýšení výskytu sociálně nežádoucích jevů ve vymezených lokalitách uvedených 
v žádosti Krásné Lípy. Ve služebním obvodu OO PČR Krásná Lípa je oproti roku 2017 
všeobecně snížena kriminalita. 
 
Z žádného z výše uvedených sdělení Policie ČR KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE, Územního 
odboru Děčín, OOP Krásná Lípa nevyplynulo a nebylo doloženo, že by došlo v řešených 
lokalitách k nárůstu nebo ke zvýšení výskytu sociálně nežádoucích jevů a to v roce 2017 
v porovnání s rokem předešlým. Naopak, ve zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti      
a veřejného pořádku v působnosti Územního odboru Děčín za období 1.1.- 31.12.2017 – pro 
oblast obce s rozšířenou působností Rumburk bylo konstatováno, že v loňském roce došlo 
k mírnému poklesu trestné činnosti oproti roku 2016. Dále bylo konstatováno, že 
bezpečnostní situace, je stejně jako v předešlém roce ve výběžku stabilizovaná, je zde 
běžná kriminalita, tzv. nepřizpůsobiví občané nejsou soustřeďováni do jedné lokality, ale 
bydlí rovnoměrně (samostatné rodiny) na více místech v rámci územních obvodů.  
 
Z veřejně dostupných informací na portálu www.mapakriminality.cz bylo provedeno srovnání 
počtu TČ a indexu kriminality ve 3 srovnatelných obdobích v letech 2016 – 2018 pro OOP 
Krásná Lípa (pod statistikou tohoto OOP jsou zahrnuty Krásná Lípa, Doubice, Rybniště        
a Chřibská, které spadají do jeho územní působnosti) obdobím je vždy leden – srpen daného 
roku, dále je uveden počet trestných činů TČ, index kriminality IK a pořadí dle indexu 
kriminality v ČR, řazeno od nejvyššího k nejnižšímu: 
Rok 2016:  TČ 102, IK 166,3  Pořadí 95;   Rok 2017:  TČ 132, IK 215,2  Pořadí 51;  Rok 
2018:  TČ 95, IK 154,9  Pořadí 86.    
    
Lze tedy z poznatků PČR dovodit,  že pokud se situace  v oblasti kriminality příliš 
nevychyluje, znamená to, že situace se nijak nevychyluje od stavu v území s vysokým 
indexem rizikovosti a tím, že se situace příliš nemění, nezhoršuje, je stabilizována,  jen 
potvrzuje stálou existenci rizikového území ve srovnání s jinými lokalitami ČR, byť dle mapy 
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kriminality lehce klesající oproti roku 2017, ale s rokem 2016 srovnatelné (z dat za rok 2016 
byl stanovován index rizikovosti). 
 
Správní orgán posoudil obsah podané žádosti, zda splňuje zákonné podmínky a obsahuje 
skutečnosti, na základě kterých lze konstatovat, že žadatelem navrhované vyhlášení oblastí 
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů je řádně odůvodněné a dospěl k závěru, 
že žadatel řádně odůvodnil svoji žádost s konkrétním uvedením důvodů pro jednotlivé 
navrhované lokality. Je zřejmé, že v území dochází k naplnění důvodů pro vyhlášení oblastí 
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Krásná Lípa v souladu s ust. § 
33d odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, oproti podané žádosti byl ale návrh správním orgánem upraven – zúžen v rozsahu 
vymezených nemovitostí v lokalitách č. 1 a 3. Z návrhu byly vyjmuty nemovitosti na adresách 
Krásný Buk 34 a Varnsdorfská 218/7 z důvodu nedostatečného prokázání výskytu sociálně 
nežádoucích jevů. 
 

Na základě zjištěných skutečností správní orgán následně v souladu s ustanovením § 33d 
odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,  
návrh opatření projednal s Policí České republiky (opatření má být vydáno z důvodu 
zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku) a s obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (opatření má být vydáno z důvodu 
zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti).  
 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městského úřadu Rumburk, při ústním 
projednání návrhu opatření trvala na svém negativním stanovisku, s doporučením žádosti 
města Krásná Lípa nevyhovět. Byly opětovně uvedeny nesouhlasné důvody, již zmíněné ve 
stanovisku tohoto dotčeného orgánu ze dne 4.10.2018 s tím, že je třeba zachovat finanční 
dávky sociálně slabým rodinám v navrhovaných lokalitách opatření, nikoliv je případně 
snižovat a zabránit tak propadu do ještě větší chudoby. Bylo navrženo, aby Komunitní 
centrum Kostka Krásná Lípa orientovalo více svůj zájem na rodiny žijící v nemovitostech 
navržených lokalit. 
 
Vedoucí oddělení OOP ČR Krásná Lípa, při ústním projednávání věci uvedl, že vyslovuje 
souhlas s návrhem opatření. Jako kriminogenně nejproblematičtější, zejména s ohledem na 
prošetřovanou distribuci omamných a návykových látek, jsou policií vnímány nemovitosti na 
třech adresách. Vzhledem k tomu že policie je vázána zákonnou mlčenlivostí, detailní 
informace o skutcích, poznatcích a konkrétní kriminální činnosti osob pocházejících z těchto 
lokalit nelze podat.  
Minimálně v případě dvou nemovitostí policie nesouhlasí s negativním stanoviskem k vydání 
opatření zastávaným OSPOD MěÚ v Rumburku, neboť zde zaznamenává zvýšený výskyt 
nepříznivých vlivů působících na děti.  
S argumentací správního orgánu  v odůvodnění návrhu se vedoucí oddělení OOP ČR 
Krásná Lípa jinak ztotožňuje a doporučuje tento právní akt vydat v navrhovaném znění. 
 
K vydání opatření postačuje splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v ust. § 33d odst. 
1 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
nesouhlasné stanovisko orgánu sociálně-právní ochrany dětí tedy není důvodem pro jeho 
nevydání. Zjištěný stav zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, podložený výše 
uvedenými podklady a zdroji, zejména sděleními PČR a asistentem prevence kriminality, 
považuje správní orgán za dostatečný pro vydání navrženého opatření. 
 
Městský úřad Rumburk, pracoviště krizového řízení, jako příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 33d odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů a pověřený k vedení řízení ve věci tohoto opatření usnesením rady 
města č. 2429/20018 ze dne 15.08.2018, v souladu s ust. § 33d odst. 2 zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, předmětné Oznámení o návrhu 
opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky vyvěsil na úředních deskách příslušných 
úřadů po dobu 15ti dnů - rozhodným termínem vyvěšení z hlediska řádného doručení 
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předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín vyvěšení na úřední desce 
Městského úřadu Rumburk – vyvěšeno dne 03.12.2018, sejmuto dne 19.12.2018. 
Návrh opatření obsahoval v příloze i výzvu dotčeným osobám, aby k návrhu podaly případné 
písemné odůvodněné námitky - v zákonné lhůtě 30ti dnů, tj. do 17.01.2019 včetně, žádné 
námitky uplatněny nebyly. 
Správní orgán proto vydal opatření obecné povahy, jak je uvedeno výše.  

Poučení 
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení (ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu). 

 
 
 
 
 
Bc. Ivona Vyčítalová v. r. 
pracoviště krizového řízení 
Městský úřad Rumburk 
 
 
 
 
 
 
Na úřední desce příslušného úřadu, 
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
 
 
v y v ě š e n o  dne: ………………… s e j m u t o  dne: …………………. 
 
 
Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, 
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
 
 
v y v ě š e n o  dne: ………………… s e j m u t o  dne: …………………. 
 
 
 
Na úřední desce vyvěsí: 
- Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyvěšení na této 
  desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné 
  povahy) 
- Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova čp. 246/6, 407 46 Krásná Lípa 
 




