ENERGIE 21
Časopis o obnovitelných a druhotných zdrojích energie
Odborný dvouměsíčník Energie 21 (Alternativní energie) přináší teoretické i praktické
informace o výrobě a efektivním využití energie z obnovitelných a druhotných zdrojů –
biomasy, Slunce, Země, větru, vody, odpadů a dalších. Aktuálními tématy jsou distribuce
energií, energetická soběstačnost, bezpečnost a udržitelný rozvoj regionů.
Čtenáři jsou na jedné straně investoři, provozovatelé výroben energie, dodavatelé staveb
a technologie. Na straně druhé to jsou koncoví uživatelé – firmy, instituce, živnostníci, zemědělci
a majitelé staveb. Časopis pravidelně čtou také pracovníci veřejné správy, komunálních služeb,
výzkumu a školství a studenti středních a vysokých škol. Distribuce je zajištěna formou předplatného 3600 čtenářům, z toho 400 v SR.
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce
za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
jí stala před odjezdem z Jesenice na diskusi u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby
nočního klidu už před lety. Radka Vladyková ji sice považuje za zbytečnou, ale vyhláška je historicky dána, a tak se starostka
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolával na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené případy pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vezmeme-li si za příklad pana X, který by chtěl
při svých narozeninách konat po právu,
přijde o jejich oslavě předem informovat
na obecní úřad a obec vydá odpovídající
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jedna strana mince. Ale druhou je to, co konstatuje Ústavní soud ve svých nálezech.
Na obecně závazné vyhlášky je sice kladena poněkud nižší míra požadavků než
na zákon, a mohou tak být přece jenom
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do
takových jednotlivostí a nemohou upravovat takové záležitosti, kdy bychom někoho
připravili o soudní ochranu. Ideální by
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV mohli stanovit, že padesátiny občanů se mohou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé,
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou
u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
občana. Např. všichni v zastupitelstvu
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeniny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou.
V zásadě jde o arbitrární rozhodování,
které v zásadě nikdo neopraví – možná až
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl
Michal Bouška.
Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy
regionálního rozvoje, která je i zastupitelkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že
právě tato nedokonalost obecně závazných
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, protože podněcuje tolerantnost a může pomáhat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do
níž se od jara až do začátku podzimu každý
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“
už prostě bereme jako samozřejmost, že se
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy,
řezání dřeva apod. Ale od října až do května
je zase v obci klid.“
„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace,
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na základě žádosti pana Nováka bude řekněme
16. června zkrácena doba nočního klidu,
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel obce.“
CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také
možné v OZV vymezit území v obci, na
němž v určené době bude pan Novák slavit
své narozeniny.“
„To by nebylo tak snadné, protože zákon
de facto předpokládá, že doba nočního klidu na území obce je pouze jedna,“ nesouhlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.
„Ale tendence k vymezení určitého území nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontroval Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích
se různé oslavy konají na stálých konkrétních místech, na náměstích, sportovištích
apod.“
A pokračoval: „Jakmile se obec rozhoduje, zda určitý typ akce zařadí do své OZV,
pak patrně bude zkoumat i její celospolečenský nebo celoobecní dopad. Vezměme si za příklad tolikrát zmíněné svatby. V obci se šedesáti obyvateli se svatby
svých sousedů mohou zúčastnit třeba
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy
o akci celoobecního významu a bude to
i akce výjimečná, protože jak často se v tak
malé obci svatby konají? V Praze se naopak
denně konají desítky svateb, takže v hlavním městě o nějaké výjimečnosti nemůže
být řeč. A celospolečenský nebo celoobecní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil
mantinely, v nichž se obce mají při takovém rozhodování pohybovat, a nechal vše
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“
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NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokračovat za podmínky,
že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který
může být uložena obcí sankce podle zákona
o přestupcích. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci
nočního klidu, mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních
slavností, popřípadě společenských akcí
v době jejich konání dobu nočního klidu
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› bylo před jejím příjezdem, neboť sankce

za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
jí stala před odjezdem z Jesenice na diskusi u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“
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V Jesenici přijali OZV na regulaci doby
nočního klidu už před lety. Radka Vladyková ji sice považuje za zbytečnou, ale vyhláška je historicky dána, a tak se starostka
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolával na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené případy pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vezmeme-li si za příklad pana X, který by chtěl
při svých narozeninách konat po právu,
přijde o jejich oslavě předem informovat
na obecní úřad a obec vydá odpovídající
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jedna strana mince. Ale druhou je to, co konstatuje Ústavní soud ve svých nálezech.
Na obecně závazné vyhlášky je sice kladena poněkud nižší míra požadavků než
na zákon, a mohou tak být přece jenom
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do
takových jednotlivostí a nemohou upravovat takové záležitosti, kdy bychom někoho
připravili o soudní ochranu. Ideální by
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV mohli stanovit, že padesátiny občanů se mohou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé,
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou
u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
občana. Např. všichni v zastupitelstvu
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeniny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou.
V zásadě jde o arbitrární rozhodování,
které v zásadě nikdo neopraví – možná až
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl
Michal Bouška.
Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy
regionálního rozvoje, která je i zastupitelkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že
právě tato nedokonalost obecně závazných
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, protože podněcuje tolerantnost a může pomáhat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do
níž se od jara až do začátku podzimu každý
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“
už prostě bereme jako samozřejmost, že se
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy,
řezání dřeva apod. Ale od října až do května
je zase v obci klid.“
„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace,
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na základě žádosti pana Nováka bude řekněme
16. června zkrácena doba nočního klidu,
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-
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cení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel obce.“
CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také
možné v OZV vymezit území v obci, na
němž v určené době bude pan Novák slavit
své narozeniny.“
„To by nebylo tak snadné, protože zákon
de facto předpokládá, že doba nočního klidu na území obce je pouze jedna,“ nesouhlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.
„Ale tendence k vymezení určitého území nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontroval Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích
se různé oslavy konají na stálých konkrétních místech, na náměstích, sportovištích
apod.“
A pokračoval: „Jakmile se obec rozhoduje, zda určitý typ akce zařadí do své OZV,
pak patrně bude zkoumat i její celospolečenský nebo celoobecní dopad. Vezměme si za příklad tolikrát zmíněné svatby. V obci se šedesáti obyvateli se svatby
svých sousedů mohou zúčastnit třeba
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy
o akci celoobecního významu a bude to
i akce výjimečná, protože jak často se v tak
malé obci svatby konají? V Praze se naopak
denně konají desítky svateb, takže v hlavním městě o nějaké výjimečnosti nemůže
být řeč. A celospolečenský nebo celoobecní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil
mantinely, v nichž se obce mají při takovém rozhodování pohybovat, a nechal vše
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce
za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
jí stala před odjezdem z Jesenice na diskusi u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“

NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokračovat za podmínky,
že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který
může být uložena obcí sankce podle zákona
o přestupcích. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci
nočního klidu, mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních
slavností, popřípadě společenských akcí
v době jejich konání dobu nočního klidu
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V Jesenici přijali OZV na regulaci doby
nočního klidu už před lety. Radka Vladyková ji sice považuje za zbytečnou, ale vyhláška je historicky dána, a tak se starostka
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolával na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené případy pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vezmeme-li si za příklad pana X, který by chtěl
při svých narozeninách konat po právu,
přijde o jejich oslavě předem informovat
na obecní úřad a obec vydá odpovídající
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jedna strana mince. Ale druhou je to, co konstatuje Ústavní soud ve svých nálezech.
Na obecně závazné vyhlášky je sice kladena poněkud nižší míra požadavků než
na zákon, a mohou tak být přece jenom
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do
takových jednotlivostí a nemohou upravovat takové záležitosti, kdy bychom někoho
připravili o soudní ochranu. Ideální by
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV mohli stanovit, že padesátiny občanů se mohou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé,
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou
u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
občana. Např. všichni v zastupitelstvu
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeniny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou.
V zásadě jde o arbitrární rozhodování,
které v zásadě nikdo neopraví – možná až
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl
Michal Bouška.
Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy
regionálního rozvoje, která je i zastupitelkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že
právě tato nedokonalost obecně závazných
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, protože podněcuje tolerantnost a může pomáhat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do
níž se od jara až do začátku podzimu každý
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“
už prostě bereme jako samozřejmost, že se
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy,
řezání dřeva apod. Ale od října až do května
je zase v obci klid.“
„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace,
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na základě žádosti pana Nováka bude řekněme
16. června zkrácena doba nočního klidu,
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-
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cení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel obce.“
CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také
možné v OZV vymezit území v obci, na
němž v určené době bude pan Novák slavit
své narozeniny.“
„To by nebylo tak snadné, protože zákon
de facto předpokládá, že doba nočního klidu na území obce je pouze jedna,“ nesouhlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.
„Ale tendence k vymezení určitého území nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontroval Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích
se různé oslavy konají na stálých konkrétních místech, na náměstích, sportovištích
apod.“
A pokračoval: „Jakmile se obec rozhoduje, zda určitý typ akce zařadí do své OZV,
pak patrně bude zkoumat i její celospolečenský nebo celoobecní dopad. Vezměme si za příklad tolikrát zmíněné svatby. V obci se šedesáti obyvateli se svatby
svých sousedů mohou zúčastnit třeba
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy
o akci celoobecního významu a bude to
i akce výjimečná, protože jak často se v tak
malé obci svatby konají? V Praze se naopak
denně konají desítky svateb, takže v hlavním městě o nějaké výjimečnosti nemůže
být řeč. A celospolečenský nebo celoobecní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil
mantinely, v nichž se obce mají při takovém rozhodování pohybovat, a nechal vše
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“
NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokračovat za podmínky,
že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který
může být uložena obcí sankce podle zákona
o přestupcích. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci
nočního klidu, mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních
slavností, popřípadě společenských akcí
v době jejich konání dobu nočního klidu
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce
za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
jí stala před odjezdem z Jesenice na diskusi u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby
nočního klidu už před lety. Radka Vladyková ji sice považuje za zbytečnou, ale vyhláška je historicky dána, a tak se starostka
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolával na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené případy pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vezmeme-li si za příklad pana X, který by chtěl
při svých narozeninách konat po právu,
přijde o jejich oslavě předem informovat
na obecní úřad a obec vydá odpovídající
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jedna strana mince. Ale druhou je to, co konstatuje Ústavní soud ve svých nálezech.
Na obecně závazné vyhlášky je sice kladena poněkud nižší míra požadavků než
na zákon, a mohou tak být přece jenom
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do
takových jednotlivostí a nemohou upravovat takové záležitosti, kdy bychom někoho
připravili o soudní ochranu. Ideální by
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV mohli stanovit, že padesátiny občanů se mohou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé,
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou
u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
občana. Např. všichni v zastupitelstvu
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeniny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou.
V zásadě jde o arbitrární rozhodování,
které v zásadě nikdo neopraví – možná až
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl
Michal Bouška.
Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy
regionálního rozvoje, která je i zastupitelkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že
právě tato nedokonalost obecně závazných
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, protože podněcuje tolerantnost a může pomáhat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do
níž se od jara až do začátku podzimu každý
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“
už prostě bereme jako samozřejmost, že se
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy,
řezání dřeva apod. Ale od října až do května
je zase v obci klid.“
„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace,
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na základě žádosti pana Nováka bude řekněme
16. června zkrácena doba nočního klidu,
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel obce.“
CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také
možné v OZV vymezit území v obci, na
němž v určené době bude pan Novák slavit
své narozeniny.“
„To by nebylo tak snadné, protože zákon
de facto předpokládá, že doba nočního klidu na území obce je pouze jedna,“ nesouhlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.
„Ale tendence k vymezení určitého území nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontroval Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích
se různé oslavy konají na stálých konkrétních místech, na náměstích, sportovištích
apod.“
A pokračoval: „Jakmile se obec rozhoduje, zda určitý typ akce zařadí do své OZV,
pak patrně bude zkoumat i její celospolečenský nebo celoobecní dopad. Vezměme si za příklad tolikrát zmíněné svatby. V obci se šedesáti obyvateli se svatby
svých sousedů mohou zúčastnit třeba
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy
o akci celoobecního významu a bude to
i akce výjimečná, protože jak často se v tak
malé obci svatby konají? V Praze se naopak
denně konají desítky svateb, takže v hlavním městě o nějaké výjimečnosti nemůže
být řeč. A celospolečenský nebo celoobecní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil
mantinely, v nichž se obce mají při takovém rozhodování pohybovat, a nechal vše
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“

1/3

NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokračovat za podmínky,
že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který
může být uložena obcí sankce podle zákona
o přestupcích. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci
nočního klidu, mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních
slavností, popřípadě společenských akcí
v době jejich konání dobu nočního klidu
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce
za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
jí stala před odjezdem z Jesenice na diskusi u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby
nočního klidu už před lety. Radka Vladyková ji sice považuje za zbytečnou, ale vyhláška je historicky dána, a tak se starostka
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolával na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené případy pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vezmeme-li si za příklad pana X, který by chtěl
při svých narozeninách konat po právu,
přijde o jejich oslavě předem informovat
na obecní úřad a obec vydá odpovídající
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jedna strana mince. Ale druhou je to, co konstatuje Ústavní soud ve svých nálezech.
Na obecně závazné vyhlášky je sice kladena poněkud nižší míra požadavků než
na zákon, a mohou tak být přece jenom
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do
takových jednotlivostí a nemohou upravovat takové záležitosti, kdy bychom někoho
připravili o soudní ochranu. Ideální by
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV mohli stanovit, že padesátiny občanů se mohou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé,
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou
u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
občana. Např. všichni v zastupitelstvu
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeniny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou.
V zásadě jde o arbitrární rozhodování,
které v zásadě nikdo neopraví – možná až
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl
Michal Bouška.
Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy
regionálního rozvoje, která je i zastupitelkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že
právě tato nedokonalost obecně závazných
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, protože podněcuje tolerantnost a může pomáhat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do
níž se od jara až do začátku podzimu každý
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“
už prostě bereme jako samozřejmost, že se
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy,
řezání dřeva apod. Ale od října až do května
je zase v obci klid.“
„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace,
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na základě žádosti pana Nováka bude řekněme
16. června zkrácena doba nočního klidu,
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-
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cení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel obce.“
CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také
možné v OZV vymezit území v obci, na
němž v určené době bude pan Novák slavit
své narozeniny.“
„To by nebylo tak snadné, protože zákon
de facto předpokládá, že doba nočního klidu na území obce je pouze jedna,“ nesouhlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.
„Ale tendence k vymezení určitého území nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontroval Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích
se různé oslavy konají na stálých konkrétních místech, na náměstích, sportovištích
apod.“
A pokračoval: „Jakmile se obec rozhoduje, zda určitý typ akce zařadí do své OZV,
pak patrně bude zkoumat i její celospolečenský nebo celoobecní dopad. Vezměme si za příklad tolikrát zmíněné svatby. V obci se šedesáti obyvateli se svatby
svých sousedů mohou zúčastnit třeba
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy
o akci celoobecního významu a bude to
i akce výjimečná, protože jak často se v tak
malé obci svatby konají? V Praze se naopak
denně konají desítky svateb, takže v hlavním městě o nějaké výjimečnosti nemůže
být řeč. A celospolečenský nebo celoobecní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil
mantinely, v nichž se obce mají při takovém rozhodování pohybovat, a nechal vše
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“
NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokrač
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce
za rušení nočního klidu je v případě některých občanů naprosto nevymahatelná.
A v případném přestupkovém řízení se
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak
měří hlučnost, jaké pro to existují normy,
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku
atd. atd …“
„Nepochybuji o tom, že starostky a starostové to mají v takových případech složité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale
občan má nárok na ochranu doby nočního
klidu a radnice, které mají svoji obecní či
městskou policii, tak disponují nástrojem,
který by dodržování nočního klidu měl vymáhat.“
„Rušení nočního klidu se obecně velmi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskotéka s reprodukovanou hudbou, což vedlo
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě
na to, že opilci, kteří z diskotéky odcházeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále
demolovali nedalekou autobusovou zastávku. Hygienici nám sdělili, že objekt,
v němž je diskotéka provozována, byl
zkolaudován jako kinokavárna. A protože
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro tento objekt stanoveny žádné hlukové limity,
hygienická stanice nemůže změřit, zda
jsou překračovány. S hygieniky, stavebním úřadem a policií se tímto problémem
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme
dobrat uspokojivého řešení.“
Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali
hostinskou činnost.“
NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách
dodržování doby nočního klidu. Radka
Vladyková to uvedla na příhodě, která se
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oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za
tři dny bude na místním sportovišti pořádat oslavu svých kulatých narozenin, která
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci
doby nočního klidu. Jenže rada měla naplánované další zasedání až za týden. Starostce Jesenice dalo hodně práce občanovi
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností nepřekročila snesitelnou míru.
„Ono hodně záleží i na řekněme sousedské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gratulují. Nehledě na to, že většinu sousedů
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu,
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí
města, jejichž telefonní čísla už strážníci znají nazpaměť a jakmile se jim takové
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde
o stížnost pana X na pana Y, který v neděli v osm hodin ráno seká na své zahradě
trávu.“
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nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je,
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud
se týkají regulace nočního klidu – bývají
některými občany zneužívány k vyřizování
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“
řekla.
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u svých narozenin činit až do druhé hodiny ranní. Problém však je, pokud budeme
rozhodovat o narozeninách konkrétního
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na obcích. Protože obec sama zná nejlépe
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má
potřebu něco takového vymezovat.“
NA RODINNÉ OSLAVY
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby veřejnost nepodléhala panice, že od 1. října
musí každou rodinnou oslavu předem hlásit na radnici a žádat o povolení výjimky
z příslušné OVZ.
Marie Kostruhová se k jeho slovům připojila a uvedla: „Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí. Rodinné
akce se tak mohou na území obce konat
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani
jiného orgánu veřejné správy. V případě
konání rodinných či společenských akcí
i po 22. hodině je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích. Po 22. hodině
tak mohou akce pokračovat za podmínky,
že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který
může být uložena obcí sankce podle zákona
o přestupcích. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci
nočního klidu, mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních
slavností, popřípadě společenských akcí
v době jejich konání dobu nočního klidu
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210 x 297*
182 x 250

105 x 297*
91 x 250

210 x 145*
182 x 125

73,5 x 297*
57,5 x 254

210 x 100*
182 x 80

120 x 85

85 x 120

120 x 43

33 000 Kč

19 000 Kč

19 000 Kč

17 000 Kč

17 000 Kč

11 000 Kč

11 000 Kč

6 000 Kč

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a firemních článků naleznete na poslední straně.

Další možné formáty: vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce

280 x 70 px

C 8000 Kč/týden

300 x 300 px

A
5000 Kč/týden

620 x 70 px

D 3000 Kč/týden

300 x 300 px

B
3000 Kč/týden

Celé pozadí: 15 000 Kč/týden, 47 000 Kč/měsíc

Celé pozadí: 15 000 Kč/týden, 47 000 Kč/měsíc

www.energie21.cz
Firemní odborný text
Firemní odborný text s videem
Videorozhovor
Light box (cena za týden)
podrobné informace naleznete na poslední straně

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498
jan.kroupa@profipress.cz
www.profipress.cz

2 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
8 000 Kč

Pravidla a podmínky inzerce
Vkládaná inzerce
Počet stran
Cena

1–4

4–8

8–32

32 a více

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu

do 20 g

21–50 g

51–100 g

101–250 g

250 g a výše

Cena: vložení/kus

0,90 Kč

2,20 Kč

4 Kč

5,10 Kč

6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty

Ostatní možné formáty
Vlepovaná inzerce

25 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1)

45 000 Kč

Klopa na obálce

50 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce)

55 000 Kč

Slevy
Varianta tituly

Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed- Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen
nom časopisu v daném ročníku a je případně závazné objednávky inzerce do libovolných titulů
našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za
počítána i zpětně.
překročení stanovené hranice následovně:
50 000

5%

Počet opakování

Sleva

70 000

7%

3x

5%

100 000

10 %

6x

7%

200 000

11 %

9 a více opakování

10 %

300 000

12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.
Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky
2. strana obálky

25 %

Příplatek za netradiční formát

40 %

3. strana obálky

10 %

Příplatek za přesné umístění inzerátu

20 %

4. strana obálky

30 %

Příplatek za tisk páté barvy

10 %

5. strana (vedle obsahu)

20 %

Pravidla zveřejňování textové inzerce
a firemních článků
1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické
plošné inzerce
Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzerce. Textová inzerce placená v plné výši podle ceníku nemusí být vyrobena v grafické úpravě časopisu
a může být dodána hotová od zadavatele (firma,
reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou
být loga a kon takty na výrobce nebo prodejce.
Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí
být dodána kompletně připravená objednatelem.
Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepřipravují.
2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce
podle ceníku
Jedná se o komerční článek, který však neobsahuje
logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by
mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu.
U podpisu je uvedeno jméno autora a název firmy.
Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven
podle grafiky časopisu a vyroben v grafickém studiu
vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně,
připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto
textovou inzerci nepřipravují.
3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků
dodaných společně s grafickou inzercí
Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v poměru
1 : 1/reklama : PR článek. V případě požadavku na
překročení rozsahu u článku bude individuálně řešen
způsob jeho úhrady.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč
Technické požadavky pro podání inzerce
Platforma PC
Podklady dodávejte: CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk
a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro
výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách,
CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat
b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:
Texty a tabulky: Microsoft Word
Grafy: Microsoft Excel
Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí)
Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3
Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI)
Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.
Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc
z každé strany na ořez.
Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění
Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vyskytovat neviditelné znaky a budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty
ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument
do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma
a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případné reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a grafické podklady z faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z rozmnožovacích strojů,
vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované
fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme
za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných
podkladů. V případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk)
k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

Všeobecné podmínky inzerce
1. Zadání inzerátu
a) Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky
nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a podpis zadavatele, datum
podpisu.
b) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je
odpovědný zadavatel.
c) Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci.
d) Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva
třetích osob.
2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a) Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.
Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inzerátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.
b) Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.
3. Úpravy a umístění inzerátu v titulu
Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu
nebo technické kvality, jestliže je v rozporu s platnými právními či
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technickými podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit
plnění až do zaplacení dlužné částky.
5. Placení inzerátu
a) Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fakturu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín.
b) V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je vydavatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení v dohodnuté
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Reklamace – náhradní plnění
a) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát.
b) Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

