ENERGIE 21
Magazine about renewable and secondary energy sources
A bimonthly Energy 21 (Alternative energy) magazine provides theoretical and practical
information about production and effective utilization of energy from renewable and
secondary sources – biomass, sun, earth, wind, water, waste, etc. The current topics are
energy distribution, energy self-sufficiency, security and sustainable development of
regions. The magazine is targeted at investors, energy plant operators, construction and
technological contractors on the one hand and end users on the other – companies, institutions, sole traders, farmers and property owners. The magazine is regularly read by staff
working for public administration, municipal services, research and education, as well as
by secondary school and university students.

Issue

Topic

Distribution

22. 1. 2020

17. 2.

1. – February

Effective energy management

2. – April

Biogas stations

18. 3.

14. 4.

3. – June

Solar power plants

20. 5.

15. 6.

4. – August

Environment-friendly transport

16. 7.

11. 8.

5. – October

Cogeneration production

16. 9.

13. 10.

6. – December

Energy distribution

12. 11.

8. 12.

15. 1. 2021

10. 2. 2021

1/2021 – February Effective energy management

›

Deadline

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.“
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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.“

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 pokra
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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
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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
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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
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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
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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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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
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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

1320 EUR

760 EUR

760 EUR

680 EUR

680 EUR

440 EUR

440 EUR

240 EUR

*It is necessary to add additional bleed of 5 mm from each edge to the stated size. The sizes mentioned are in millimetres.
Rules of text advertisement you can find on the last page.

Additional possible formats: flyer inserts, glued adverts, envelope taping, foldable envelope

www.energie21.cz

300 x 300 px

A
200 EUR/week

620 x 70 px

D 120 EUR/week

300 x 300 px

B
120 EUR/week

Whole background:

C 320 EUR/week
600 EUR/week, 1880 EUR/Month

Whole background:

600 EUR/week, 1880 EUR/Month

280 x 70 px

Specialized corporate text
Specialized corporate text with a video
Video interview
Light box (price per week)
detailed informations you can find on the last page

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

80 EUR
120 EUR
120 EUR
320 EUR

