
obdržel jsem níže uvedenou odpověď na mou stížnost - obtěžování hlukem, 

přikládám právní rozbor k uvedené OZV dle metodiky MV: 

 

V metodickém materiálu Ministerstvo vnitra se uvádí, že obec nemůže ve vyhlášce výjimky z doby 

nočního klidu stanovit jako prevenci do budoucna. Nemůže tedy ve vyhlášce uvést dobu, ve které není 

třeba noční klid dodržovat, aniž by se tehdy skutečně konaly společenské akce. Nemůže ani stanovit 

výjimky z doby nočního klidu pro delší časové období, tedy např. pro celý měsíc nebo celé prázdniny. 

Je možné, aby ve vyhlášce obec akci vymezila pouze obecně (např. akce konaná k oslavě založení obce), 

stále ovšem musí tuto konkrétní akci ve vyhlášce předvídat a o času jejího konání s dostatečným 

předstihem informovat na úřední desce. 

Ze skutečnosti, že zákon možnost udílení konkrétních výjimek zcela vypustil, je možné dovodit, že 

výjimky z povinnosti dodržovat noční klid pro konkrétní akce musí být stanoveny přímo ve vyhlášce. 

Město Chomutov se na tuto změnu snažilo zareagovat tím, že výjimky pro konkrétní případ nově 

neuděluje, ale místo toho vyhláškou stanovilo pravidelně se opakující dny, ve kterých je nebo může být 

noční klid omezen. Vyhláška sice přímo neříká, jestli v dané dny noční klid opravdu rušen bude, ovšem 

pořádání akcí rušících noční klid umožňuje po pouhém ohlášení městu (v případě letního kina zde není 

ani podmínka ohlášení). Fakticky se tedy ve všechny dny uvedené ve vyhlášce mohou konat akce rušící 

noční klid. Přitom v době vydání vyhlášky o nich město ještě neví, pouze předvídá, že se ve vymezený 

čas mohou tyto akce konat. 

Aby tedy bylo možné ve vyhlášce vymezených dnech uspořádat akci, která bude rušit noční klid, postačí 

konání akce pouze nahlásit městu. Tím se ovšem pravidla pro omezení nočního klidu stávají ještě 

benevolentnějšími, než tomu bylo před novelou zákona. Domníváme se, že takový postup není v 

souladu se zákonem, neboť porušuje podmínku výjimečnosti. 

 

Žádám o informace: 

1. kdo a kdy podal žádost o vyjimku - dle Vašeho textu -  od 04.06.2022 až do konce září 2022 a to v 

sobotu jednou za 14 dní - prosím o kopii. 

2. kdo a kdy povolil vyjimku -  dle Vašeho textu -  od 04.06.2022 až do konce září 2022 a to v sobotu 

jednou za 14 dní - prosím o kopii. 

3. jak kontrolují a jak pravidelně  strážníci skutečnost, že je hudba udržována na hlasitosti nerušící okolí 

- -  dle Vašeho textu – prosím uveďte o přesnou metodiku, typ měřícího zařízení apod.. 

4. kolik dalších prodejen občerstvení v Chomutově má vyjimku z OZV ?  

5. u kolika dalších prodejen občerstvení v Chomutově kontrolují a jak pravidelně strážníci skutečnost, 

že je hudba udržována na hlasitosti nerušící okolí ? 
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Vážený pane inženýre, 

 

obdrželi jsme Vaši opakovanou stížnost na areál vodno-lyžařského vleku ze dne 11.06.2022.  Vzhledem 

k tomu, že ve stížnosti není uvedeno nic nového, musíme se odkázat na předchozí odpovědi. 

Nájemce provozuje vlek i budovu na č. ev. 2022 (tzv. Marina) v souladu s nájemní smlouvou a zákony. 

Budova Mariny je kolaudována i jako prodejna občerstvení a tímto způsobem funguje. 

Ohledně hlasitosti hudby lze jen dodat, že hraje pro návštěvníky a pouze v takové hlasitosti, že je slyšet 

jen v přímé blízkosti budovy Marina, což zcela zjevně neruší široké okolí. I v době, kdy provozovatel 

pořádá akce na výjimku z protihlukové OZV č. 3/2022 (od 04.06.2022 až do konce září 2022 a to v 

sobotu jednou za 14 dní), je hudba udržována na hlasitosti nerušící okolí. Tuto skutečnost pravidelně 

kontrolují strážníci městské policie. 

S pozdravem 

 

 


