
Podklady na zasedání ZM dne: 29.08.2013                                              

Název materiálu: 
08. Projednání petic a stížností na restaurační provozy.

Předkládá:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                     Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                
Zúčastní se projednávání v ZM: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                       
Předložení materiálu uloženo: Vedením města.

Přílohy: Petice a stížnosti občanů města na veřejnou produkci hudby a restaurační provoz.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy.
 
Projednáno v: Vedením města.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
Možnosti regulace v oblasti samosprávy.
Na vedení města se neustále obracejí občané se stížnostmi a peticemi na hluk z veřejné produkce 
hudby v Dolánkách, narušování veřejného pořádku, poškozování majetku, hluk a pouliční šarvátky 
v blízkosti pohostinských a restauračních zařízení v Turnově. Přáním žadatelů je pak snaha, aby 
město zrušilo veřejné produkce hudby a uzavřelo některé pohostinské a restaurační provozovny. 
Obvyklým dalším případným obsahem stížností je pak kritika nedostatečné aktivity orgánů města, 
na které se občané obracejí. 
K pochopení  celé  problematiky  je  úvodem nutné  rozdělit  původce  obtěžování  hlukem a  řešení 
platnou legislativou: 
-  fyzické osoby-občané,  zákon č.  200/1990 Sb., o přestupcích,  zákon č.  40/1964 Sb., občanský 
zákoník.
-  podnikatelé-právnické  nebo  podnikající  fyzické  osoby,  zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně 
veřejného zdraví, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
     Rušení  „nočního klidu“  hlukem fyzickými  osobami,  potažmo provozování  činností  těmito 
osobami, které by mohly budit veřejné pohoršení je zásadně regulováno § 47 odst. 1 písm. b) a c) 
zákona  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dále  §  127 zákona  č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. K řešení tohoto jednání jsou na místě 
příslušné jednak obě policie nebo v rámci přestupkového řízení obecní úřady, v případě řešení dle § 
127 občanského zákoníku pak civilní soudy.
     Pokud jde o hluk vyvolaný výrobní nebo jinou podnikatelskou činností, je tato problematika 
upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a k řešení této problematiky jsou zásadně příslušné orgány 
ochrany veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanice, potažmo stavební úřady. 
    Ani v jedné z těchto oblastí nemají orgány samosprávy prakticky žádné možnosti, jak proti 
takovým případným nešvarům zasahovat. Vždy proti sobě bude stát zájem osoby provozující 
restauraci, bar či diskotéku a zájem sousedů na zachování pohody bydlení. Zatímco návštěvníci 
takových zařízení se po probdělé noci vracejí do svých klidných domovů, sousedé usedají k sepsání 
stížností adresované tomu kterému úřadu. 
V těchto případech je pak velmi složité najít uspokojivé řešení pro obě strany.



      Proč je tak obtížné nalézt uspokojivé řešení? Stavební úřad a krajská hygienická stanice mohou 
účinně zasáhnout pouze tehdy, jestliže provozovatel svým jednáním porušuje některé konkrétní 
ustanovení stavebních či hygienických předpisů, případně rozhodnutí vydaných na jejich základě. 
Orgány státní správy tedy mohou působit pouze v mezích svých zákonem stanovených pravomocí. 
Tyto jejich pravomoci jsou přitom určeny především k ochraně veřejných zájmů (stavební pořádek, 
ochrana veřejného zdraví) a nikoliv k rozsuzování vzájemných sporů mezi občany. Celá řada 
situací, které sousedé vnímají jako obtěžující, však není řešitelná ani orgány státní správy. 
Důvodem je skutečnost, že intenzita obtěžujících vlivů vůbec nepřesáhne hranici, která by mohla 
znamenat porušení některého z ustanovení veřejnoprávních předpisů (např. porušení hygienických 
limitů pro hluk) nebo se dokonce jedná o situaci, kterou právo vůbec neupravuje (např. hlasové 
projevy osob na veřejných prostranstvích). 

Výše uvedené ovšem neznamená úplnou absenci oprávnění orgánů samosprávy regulovat za 
určitých podmínek veřejný pořádek nad rámec platné legislativy, v tomto případě rušení nočního 
klidu a to:
1. stanovením podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí,
2. omezením provozu restauračních zařízení. 
v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky.

1. Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí umožňuje obcím stanovit ustanovení § 10 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento typ obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města Turnov přijalo na svém řádném zasedání 
dne 15. 12. 2011 pod označením OZV města Turnova č. 4/2011. 

2. Až do nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09 ve věci OZV města Břeclav, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města, bylo 
Ústavním soudem opakovaně judikováno, že „přímá regulace provozní doby hostinských zařízení,  
tedy omezení všech i provozních činností nenarušujících veřejný pořádek obecně závaznou 
vyhláškou obce představuje omezení základního práva zaručeného článkem 26 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod.“ Po tomto Nálezu Ústavního soudu je však třeba připustit, že   obce   
mohou v oblasti samostatné působnosti upravovat provozní dobu pohostinských zařízení v 
souvislosti s ochranou veřejného pořádku a nočního klidu. 
Jestliže totiž v konkrétním případě dojde k omezení provozní doby hostinských zařízení, chrání se  
tím nejen veřejný zájem, ale současně i právo na pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva  
na ochranu soukromého a rodinného života v širším slova smyslu. Ústavní soud tedy přehodnotil 
přístup k právu na podnikání tak, že se nejedná o právo neomezené a je třeba jej vždy poměřovat s 
jinými právy a oprávněnými zájmy druhých osob, stejně jako s ochranou veřejného zájmu.
Ústavní soud v projednávané věci Pl. ÚS 28/09 (město Břeclav) dospěl tedy k závěru, že za situace, 
kdy provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného 
pořádku, má obec možnost na základě zmocnění vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 
Ústavy ČR, stanovit povinnosti subjektům tuto činnost provozujícím, a to včetně povinnosti 
spočívající v omezení provozní doby v nočních hodinách. 
Ústavní soud nadále připouští také možnost regulovat některé aspekty provozování hostinské 
činnosti a uložit provozovatelům pohostinských zařízení povinnost zajistit, aby provozem těchto 
zařízení nebyl narušován noční klid. 
Určité povinnosti či zákazy stanovené obecně závaznou vyhláškou provozovatelům pohostinských 
zařízení související s ochranou před hlukem však vždy musí být v souladu s principem 
proporcionality a také určitosti a rozumnosti. Stanovit zákazy určitého chování, které obec považuje 
za škodlivé a které přitom není regulováno platnými zákony, by mělo být místního charakteru, tj. 
mělo by se jednat o regulaci nežádoucího jednání, které nemá charakter jednání jinak státem 
postihovaného (trestný čin, přestupek, jiný správní delikt) a které by nemělo mít celostátní nebo 
krajský charakter.



Závěry a navrhovaná opatření:

1. Obce jsou oprávněny regulovat veřejnou produkci hudby, a to za podmínek stanovených § 
10 písm. b) zákona o obcích.
Předmětem stížností stávající obecně závazné vyhlášky je doba povolená k provozování 
veřejné produkce hudby. 
Stávající znění:
- v pátek, v sobotu a ve dnech po kterých následuje den pracovního klidu od 08,00 hodin do
01,00 hodin následujícího dne,
- v ostatní dny od 8,00 hodin do 23,00 hodin,
- 31. 12. daného roku do 03,00 hodin následujícího dne.
Navrhované opatření: 
Vydání nové OZV s upravenou dobou v pátek, v sobotu a ve dnech po kterých následuje den 
pracovního klidu od 08,00 hodin do 24,00 hodin následujícího dne.
 
2. Obce jsou v rámci ust. § 10 písm. a) zákona o obcích oprávněny regulovat provozní dobu 
pohostinských zařízení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Předmětem stížností však není hluk z provozoven pohostinských zařízení, ale návštěvníci, 
kteří v nočních hodinách opouštějí tyto podniky, byť je zřejmé, že je zde příčinná souvislost 
v podobě míry požitého alkoholu. Sankce ale v daném případě nemůže směřovat vůči tomu, 
kdo za chování návštěvníků nijak neodpovídá. S projevy těchto osob mimo provozovnu, ať již 
se jedná o výtržnosti nebo trestné činy, tak provozovatel nic nezmůže a jediné, co je možné a 
správné učinit, je skutečně jen přivolání policie, ať ji státní nebo městské.
Navrhované opatření:
Zatím nepřijímat OZV řešící regulaci provozní doby pohostinských zařízení, neboť je nutné 
konstatovat, že dozorující státní orgány, mohou v daném případě ovlivnit hluk, jehož zdrojem 
je objekt provozovny, resp. hluk pocházející z činnosti uvnitř objektu projevující se navenek 
jako hluková zátěž, která může ovlivňovat zdraví a životní pohodu obyvatel žijících v okolí, to 
však dle stěžovatelů není příčinou problémů, toto však není předmětem sporu a tato oblast je 
dostatečně upravena platnou legislativou. 
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že město není v žádném případě zmocněno ke 
stanovení pravidel chování účastníků ať již kulturních nebo sportovních akcí či návštěvníků 
restauračních zařízení nebo skupiny občanů, kteří pořádají např. oslavu narozenin, apod., 
město nemůže ani přenést odpovědnost na pořadatele akce, provozovatele restaurace nebo 
vlastníky dotčených nemovitostí za chování těchto osob, byť je zřejmé, že mezi mírou požitého 
alkoholu a narušováním veřejného pořádku je příčinná souvislost. 
Stížnosti na hluk a narušování veřejného pořádku, byť jakkoliv oprávněné, jsou stížnostmi na 
narušování veřejného pořádku, nikoliv však způsobeného provozovateli restauračních 
zařízení. Typickými příklady v této oblasti jsou stížnosti na hlučnost hostů opouštějících 
různá pohostinská zařízení nebo pouliční šarvátky v blízkosti těchto zařízení způsobených 
opilými návštěvníky. Ve většině případů se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, které 
musí být řešeny podle zákona o přestupcích. 

Návrh na usnesení (varianty): 
ZM projednalo stížnosti a petice na hluk z veřejné produkce hudby a narušování veřejného 
pořádku v okolí  pohostinských  zařízení  a  nepřijímá žádné  opatření,  neboť  tato  oblast  je 
dostatečně upravena platnou legislativou.

ZM ukládá starostovi města předložit nový návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné 
produkce hudby) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 
 
ZM ukládá starostovi města předložit návrh obecně závazné vyhlášky řešící regulaci provozní 
doby pohostinských zařízení v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 




