
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

ze dne 6.5.2015

konaného v zasedací místnosti rady města na nám. T.G.M. 1

ve věci variantního návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci hluku

za účasti provozovatelů hostinských zařízení a majitelů areálů

Jednání byli přítomni:

za statutární město Přerov Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního  

         Mgr. Kristina Onyščuková – oddělení právní                                       

               Mgr. Omar Teriaki – ředitel MP Přerov

za Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. Jaroslav Macíček – ředitel 

za stěžovatele JUDr. Dalibor Gřešák

            Jana Gřešáková

za provozovatele/majitele nemovitostí 

Jiří Fiala – provozovna sportovní areál Kozlovice

Lubomír Korytko - předseda FK Kozlovice    

Emil Doležel – Music Bar Ponorka, ul. Wilsonova  

Jiří Zajíc – Exit Music Bar, nám. T. G. M. 

Robert Raška – Sport bar Leguán, ul. Jateční

   Milan Chytil – Výstaviště Přerov

                            Petr Chantúr – Taverna, Horní náměstí 

                            Luděk Kvasnica – U Hrochů, nám. T.G.M.

     Tomáš Pospíšil – Euro Přerov, Wilsonova

Ladislav Latta – vlastník nemovitosti Jateční 11

Jednání zahájila vedoucí oddělení právního Kanceláře tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Jana 

Hrubá, která seznámila účastníky jednání s historií vzniku obecně závazné vyhlášky města Přerova o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (dále jen „vyhláška“). Dále uvedla, že jednání bylo 



svoláno z pověření pana primátora Mgr. Vladimíra Puchalského za účelem zjištění stanovisek majitelů 

provozoven v lokalitách vymezených v návrhu vyhlášky. Z iniciativy JUDr. Dalibora Gřešáka byl 

provozovatelům předložen variantní návrh, kterým by měla být regulována rovněž provozní doba 

hostinských provozoven. 

Diskuze:

JUDr. Gřešák - dle jeho slov se nejedná o soukromou iniciativu, zastupuje asi 40 obyvatel Wilsonovy 

ulice, kdy od roku 2010 jedná s městem o problému hluku na této ulici v souvislosti s provozem 

Music baru Ponorka. Zmínil, že v září 2014 bylo tehdejší členkou zastupitelstva města Mgr. Elenou 

Grambličkovou předloženo zastupitelstvu ke schválení usnesení s výzvou, aby se rada města zabývala 

vydáním této vyhlášky. Poukázal na to, že v původním návrhu byla obsažena jako další oblast možné 

regulace také omezení provozní doby hostinských provozoven (tj. stanovení konce provozní doby), 

přičemž nyní aktuální návrh řeší „pouze“ ochranu nočního klidu regulací veřejné produkce hudby. 

Na jednání u pana primátora (16.4.2015) obdržel pan Gřešák pověření, aby prezentoval svůj návrh 

omezení provozní doby hostinských provozoven. Dle tohoto návrhu by měl být stanoven konec 

provozní doby v den předcházející dni pracovního volna nebo svátku na 02:00 hodin následujícího 

dne a tento by se měl týkat lokalit vytipovaných dle záznamů MP Přerov;

p. Zajíc – vznesl dotaz, zda tedy podle tohoto návrhu by museli ve 2 hodiny ukončit zcela provoz;

JUDr. Gřešák – ano, v případě varianty vyhlášky s omezením konce provozní doby hostinských 

zařízení by byl stanoven konec provozní doby ve 2 hodiny ráno bez ohledu na produkci hudby;

p. Zajíc - má za to, že v takovém případě bude po této hodině docházet k přesouvání lidí do jiných 

zařízení, barů a heren a k hluku tak bude docházet i v dalších ulicích. Co se týče Wilsonovy ulice, dle 

jeho názoru by pomohlo, kdyby prodejna gyrosu byla uzavřena v 23 hodin, pak by lidi pouze prošli a 

nehlučeli. Dále uvedl, že pokud by měla být schválena varianta ukončení provozu ve 2 hodiny, pak 

zkrachuje. S návrhem nesouhlasí;

JUDr. Gřešák – v minulosti již obdobná regulace byla přijata; dle jeho názoru má město podnikatelům 

říct, kde v kterých místech bude hudební produkce soustředěna, neboť jsou podnikatelé, které tyto 

provozy ohrožují, tj. pronajímatele bytů a domů, kterým se lidé z důvodu hluku stěhují pryč. V tomto 

lze odkázat na judikaturu Ústavního soudu, který při svém rozhodování poměřuje jak právo na 

podnikání tak právo na pokojné bydlení a tato práva musí být v proporci; svým návrhem tak pouze 

„rozdělil“ dobu nočního klidu tak, aby byla zachována proporce, kdy dle jeho názoru 2 hodiny ráno 

jsou nejvíc restriktivní, dál už vyhlášky v omezení nejdou;

p. Korytko – podle jeho slov se jedná o diskriminační návrh; v případě sportovního areálu  

v Kozlovicích si stěžuje stále jeden člověk (viz zveřejněný zápis výboru pro místní části z 16.4.2015), 

kdy PČR kvůli jeho neustálým podnětům jezdí i několikrát za noc a dělá na jeho žádost zápisy. Dle 

jeho slov většina akcí je ukončena do 19 hodin, dalších 8 akcí ukončeno do 23 hodin. Nesouhlasí se 

zahrnutím Kozlovic mezi „problémové“ lokality;

Mgr. Hrubá – k dotazu p. Korytka sdělila, že výčet lokalit navržených k regulaci se v průběhu přípravy 

vyhlášky měnil tak, jak byly městem evidovány podněty a stížnosti na hluk;



Majitel nemovitosti v Jateční – jedná se o diskriminační opatření, dle jeho slov by taková regulace 

měla být celoplošná, tímto je podnikatelům podnikajícím v pronajímání nemovitostí bráněno ve 

výkonu tohoto podnikání; pokud hlučí lidi na ulici, nemůže za to provozovatel a měla by zakročit 

policie; s regulací nesouhlasí;

p. Chantúr – dle jeho slov se stanovením provozní doby do 2 hodin nic nevyřeší; je třeba najít nějaký 

kompromis, ale stanovení ukončení provozní doby problém nevyřeší;

p. Raška – dotaz na pana primátora, zda je opravdu nutno toto řešit formou vyhlášky, která může

některé provozovatele fakticky zlikvidovat. Navrhuje, zda by za spolupráce s MP Přerov nemohlo být 

přistoupeno na dodržování nějaké ústní dohody s městem. Stanovením konce provozní doby těchto 

provozoven dojde k tomu, že se hluk přemístí do jiných ulic, do kterých se budou lidé přesouvat;

Mgr. Hrubá - zopakovala, že zastupitelstvo města uložilo radě města povinnost zabývat se přípravou 

této vyhlášky; návrh pana Rašky bude panu primátorovi přednesen, obává se však, že ústní dohoda 

nebude možná; k dotazu pana Rašky sdělila, že ulicemi, kde je potřebná regulace, jsou pouze ty, kde 

jsou problémy;

p. Zajíc - dle jeho názoru problémy jsou všude, i v jiných ulicích, jen nejsou MP řešeny. Do jeho baru 

přijíždějí kapely z celé Moravy, mladí lidé tam chodí za zábavou a proč by měl místo něj vydělávat 

majitel herny, kam se lidé po zavíračce přesunou. Chápe právo občanů na noční klid, ale omezením 

čtyř ulic se nic nevyřeší. Stanovením konce provozní doby na 2 hodiny bude problém tisíckrát horší, 

nedovede si představit, jak bude barmanka ve dvě hodiny přesvědčovat lidi, aby odešli. Noční klid tak 

dle jeho názoru bude narušen v dalších ulicích a nelíbí se mu, že by v důsledku na jeho úkor měli 

vydělávat bary a herny Vietnamců. Je rovněž třeba si uvědomit, že tito lidé, kteří mají proti jejich vůli 

být nuceni opustit provozovnu, ve které se baví, jsou všichni potenciální voliči;

JUDr. Gřešák - oponoval, že právě SpP měla přijetí protihlukové vyhlášky ve svém volebním 

programu;

p. Korytko - hluk má být řešen Krajskou hygienickou stanicí; na náměstí, kde vyhrávají dechové 

kapely a přesahují hlukové limity, však žádná hluková studie zpracována není, ale nikdo si nestěžuje, 

tak se toto neřeší; z akcí, které pořádá v Kozlovicích pro partnery FK, mu již 3 sponzoři odešli z 

důvodu omezení produkce hudby do 23 hodin, v důsledku čehož nemůže provozovat sportovní 

činnost v takovém rozsahu; k dotazu Mgr. Hrubé, zda je proti vymezení konce veřejné produkce 

hudby, p. Korytko sdělil, že mu regulace do 3 hodin do rána v podstatě nevadí, to už v hospodě nikdo 

není;

JUDr. Gřešák - k tomu uvedl, že areály jako Pivovar Zubr naopak chtěly být zahrnuty do vyhlášky, 

neboť tak budou mít vyhláškou povoleno konat produkci a tím pádem nebudou mít stěžovatele;

p. Pospíšil - jakožto majitel nemovitosti argumentoval, že je to diskriminační, pokud regulaci nejde 

přijmout plošně, pak selektivně určitě ne. Dále argumentoval, že provozovny jsou za tím účelem 

zkolaudované právě pro to, aby vyhověly hlukovým limitům. Lidi odcházející z provozoven nelze řešit 

na základě vyhlášky, celé je to nesmyslné, budou následovat žaloby, kdy lidé se budou vyhláškou cítit 

poškozeni;



p. Raška - opět vznesl dotaz, k čemu je regulace dobrá, hospody se v určenou hodinu zavřou, ale jak 

se bude řešit hluk v ulicích? Provozovny jsou totiž zkolaudovány a to znamená, že hlukové limity 

splňují; k tomu Mgr. Hrubá sdělila, že hluk v ulicích řeší MP podle přestupkového zákona;

pí Gřešáková - v této souvislosti uvedla, že musí každou půlhodinu či hodinu volat MP, aby řešila 

hlučení lidí, má za to, že ten hluk souvisí s provozovnami (ti s tímto nesouhlasí);

JUDr. Gřešák - Ústavní soud ve svých nálezech judikoval, že zde je příčinná souvislost mezi otevírací 

dobou provozoven a rušením veřejného pořádku; měření z 5.9.2014 byl zjištěn hluk o síle 70 dB v 

důsledku hlučení lidí nikoli produkce hudby;

p. Korytko - dotaz, jak je řešen hluk z restaurace, když MP zavolá stěžovatel p. Židlík a bude chtít řešit 

hluk, zda musí být překročeny hygienické normy;

Mgr. Teriaki - v závislosti na tom, zda se jedná o přestupek jednotlivce - řešeno podle přestupkového 

zákona nebo možný správní delikt právnické osoby - předání podnětu na stavební úřad, hluk z 

provozovny je řešen již v rámci kolaudačního řízení stavebním úřadem (kompetence stavebního 

úřadu i následně zjišťovat, zda je provoz v souladu s povoleným účelem), nikoli městskou policií, dále 

je v kompetenci Krajské hygienické stanice a Státního zdravotního ústavu. Městská policie je 

oprávněna řešit hluk jednotlivců, ale pokud je v místě nešťastná akustika musí strážník subjektivně 

vyhodnotit, zda dochází k rušení nočního klidu. Chápe obě strany, souhlasí s tím, že se problém 

nevyřeší, jen se přesune do jiných ulic, dále souhlasí s tím, že problém má řešit MP a PČR, ale nelze 

mu zamezit zcela, jelikož se řeší, až když problém s rušením nočního klidu nastane, a nikoli 

preventivně; problém je v tom, že lidé nemají žádný respekt vůči uniformě a navíc jsou pod vlivem 

alkoholu, což velmi omezuje jejich racionální způsob myšlení a následné jednání.

p. Korytko - areály a provozovny jsou dvě věci, v Kozlovicích se v zásadě jedná o stížnosti jednoho 

člověka; i osadní výbor v Kozlovicích se zasazuje o to, aby byly zábavy v areálu s tím, že většina 

obyvatel chce, aby se tam akce konaly (viz zmíněný zápis z 16.4.2015); v návaznosti na to, že je areál 

zahrnut do vyhlášky jako problémová lokalita, je areál vnímán jako hrůza;

p. Zajíc - vznesl dotaz, kolik lidí si stěžuje z centra města, k tomu JUDr. Gřešák uvedl, že na ul. 

Wilsonova se jedná o cca 40 lidí;

Mgr. Teriaki - MP má zaznamenány údaje, tyto může poskytnout i podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, může zodpovědět, kolik bylo podnětů, avšak toto číslo se nerovná počtu 

přestupků, a nemůže ani říct, kolik lidí přesně volalo, jelikož se volající nemusí představit a proto tyto 

statistické údaje nehovoří o faktickém počtu stěžovatelů, ale o počtu podnětů;

p. Zajíc - míní, že podnětů je např. 20, ale omezeno má být 2 000 lidí; dotaz, co s hlučícími lidmi, kteří 

budou odcházet ve dvě hodiny jinam, dle jeho názoru bude daleko více konfliktů. Pár lidí se sice 

vyspí, ale problém se přesune jinam a situace se zhorší;

p. Chytil - dotaz, proč by mělo být i výstaviště zahrnuto do problémových lokalit, s tímto nesouhlasí, 

akce jsou zde dvakrát, třikrát do roka; dle jeho slov na výstavišti dokážou ztlumit hudbu od 23. 

hodiny; přísnější regulací by výstaviště utrpělo velké ztráty; k dotazu na vymezení lokalit Mgr. Hrubá 

uvedla, že u všech vybraných míst byly podněty stěžovatelů, ohledně nichž Mgr. Teriaki poskytl 

statistiku. Mgr. Teriaki dodal, že i když jsou na výstavišti pódia nasměrována jiným směrem, než je 



zástavba, byl zde hluk i při provozu, kdy produkce hlučela a lidé si stěžovali přímo na ni. Pan Chytil 

dále uvedl, že reproduktory jsou vždy nasměrovány správným směrem, ale zřejmě se hluk odráží od 

haly G, jedná se o technické řešení v rámci areálu. Návštěvnost akcí v poslední době všeobecně klesá, 

a pokud je menší počet návštěvníků, pak není vhodné akce vůbec nějak omezovat;

p. Korytko - dle jeho názoru, pokud se člověk stěhuje do blízkosti hospody či areálu, pak musí s 

určitým hlukem počítat; v Kozlovicích se jedná o jednoho stěžovatele a problém je v osobní rovině, 

kdy stěžovatel je právník a napadá všechno, stavby, chodníky;

Mgr. Teriaki – k dotazu pana Zajíce odpověděl, že MP koná a řeší až v okamžiku, kdy je zjištěn hluk a 

rušení nočního klidu, nelze mít z tohoto důvodu preventivně hlídku v každé ulici; s panem Gřešákem 

se domlouvali na určení co nejčastějšího výskytu hlídky v dané lokalitě (což už probíhá), ale nelze 

očekávat, že to vyřeší celkový problém;

p. Raška – k tomu uvedl, že pokud budou lidi pokutováni, nebude docházet k opakovanému rušení;

Mgr. Teriaki – kontroval, že se většinou nejedná o tytéž přestupce, vždy to bude někdo jiný, kdo 

bude hlučet (nejsou to jen lidé z Přerova, ale i z širokého okolí), v tomto ohledu nelze cíleně 

vychovávat určitou skupinou lidí, přičemž je zřejmé, že člověk pod vlivem alkoholu či jiných látek se 

chová iracionálně, emotivně a zcela jinak jak v normálním stavu; hlídková činnost se v dané oblasti 

zvýšila, ale je třeba mít pořád na paměti, že se jedná o centrum s různými provozovnami a nelze 

očekávat, že díky zvýšenému počtu hlídek bude problém vyřešen;

JUDr. Gřešák – nelíbí se mu, že ředitel MP tvrdí, že je to složitý problém a že nemá dostatek 

strážníků, dle jeho názoru je to nanejvýš důležitá záležitost veřejného pořádku a byl by rád, kdyby MP 

eliminovala hluk aspoň o 30 %; co se týče počtu hlídek, je schopen říct, kolikrát projedou za noc; má 

pocit, že se MP dlouhodobě distancuje od tohoto řešení, protože má na starosti důležitější věci, dle 

jeho názoru, pokud bude MP aktivnější, nebude potřeba vyhlášky;

Mgr. Teriaki – k tomu uvedl, že v případě, že jsou strážníci voláni k případům, kdy už je porušen 

nějaký právní předpis (ohrožení života, zdraví, majetku nebo je již narušen veřejný pořádek) musí být 

každopádně upřednostněno řešení těchto situací; v centrech měst je vždy živo;

p. Chytil – návrh, zda by město nemohlo mít asistenty (preventisty ) i pro centrum města;

p. Zajíc – vyjádřil pochybnosti, zda se občanům Wilsonovy ulice opravdu uleví, když Ponorka zavře ve 

2 hodiny; v Přerově jsou sociálně slabí a problémoví lidé, nelze srovnávat např. se Zlínem; hlídky se 

budou muset přesunout do jiných ulic;

pí Gřešáková – dotaz, jaké má tedy pan Zajíc řešení, kde je vyváženost ve vztahu podnikatel 

provozovatel těchto zařízení a podnikatel podnikající v pronajímání bytů;

p, Zajíc – pro něj je to existenční věc, pokud mu lidé odejdou, na nájem si nevydělá;

JUDr. Gřešák – otázka, zda je vůbec proporce mezi tím, aby lidé mohli klidně spát, provozovatelé 

provozovat a lidé se bavit; 



p. Chantúr – uvedl, že v jeho případě museli po revoluci Tavernu zkolaudovat tak, aby splňovala 

hlukové limity; dle jeho názoru spousta provozoven toto nesplňuje; uvedl, že v Praze byly byty města 

opatřeny trojitými okny;

pí Gřešáková – poukázala na to, že lidé u Ponorky na Wilsonově ulici stojí, baví se a hlučí 2 – 3 

hodiny, že je to v důsledku provozu tohoto podniku, že tam ti lidé stojí, protože jinde je už zavřeno;

p. Kotrytko – výslovně nesouhlasí s tím, aby Kozlovice byly do vyhlášky zahrnuty na základě 

faktických stížností pouze jednoho člověka;

Mgr. Onyščuková – dotaz na provozovatele, zda nesouhlasí ani s návrhem, podle kterého se 

stanovuje doba trvání veřejné hudební produkce, tj. takové, která je slyšitelná vně provozovny na 

veřejném prostranství a je způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě, do 23 hodin;

p. Zajíc – uvedl, že v podstatě už opatření přijali a jsou schopni hudbu ztlumit tak, aby nehlučela 

venku; 

JUDr. Gřešák – jak bude MP určovat, že hluk z provozovny proniká ven na veřejné prostranství a ruší 

tak občany;

Mgr. Hrubá – pokud bude zaznamenán podnět na takové rušení nočního klidu, MP by k těmto 

účelům měla využívat orientační měřič hluku, na základě kterého může pořídit orientační měření a 

protokol, který bude sloužit jako podklad pro ev. správní řízení; provozovny nemusí ve 23 hodin 

ukončovat provoz, pouze jsou povinny přijmout taková opatření, aby hluk nenarušoval právo na 

pokojné bydlení, takto by se regulovaly pouze v návrhu vyhlášky vymezené lokality; v tomto vidí 

přijatelný kompromis pro obě strany; k dotazu pana Gřešáka sdělila, že 23. hodina byla stanovena na 

základě požadavku vedení města;  

Mgr. Teriaki - k dotazu paní Gřešákové sdělil, že MP v případě takového podnětu učiní zápis o 

porušení vyhlášky a předá ke správnímu řízení tak, jak je běžná praxe; k dotazu pana Gřešáka, zda 

bude mít MP nějakou metodiku, sdělil, že posouzení bude na subjektivním vyhodnocení strážníka, 

což bude však zcela totožné jako v případech přestupků rušení nočního klidu fyzickou osobou a 

záznam o tomto bude použitelný ve správním řízení;

Mgr. Onyščuková – k dotazu pan Gřešáka uvedla, že při přípravě návrhu vyhlášky byly studovány 

obdobné vyhlášky přijaté v jiných městech, nelze však přejímat doslovně, časy a místa závisí na 

místních podmínkách, ke zpracování byl s obměnami použit obecný vzor doporučovaný 

ministerstvem vnitra; na otázku pana Gřešáka odpověděla, že s městy nebylo právním oddělením 

konzultováno, jak se u nich vyhlášky osvědčily, pouze co se týče Lipníka nad Bečvou, kde mají 

vyhláškou stanovenu zavírací dobu v hostinských zařízeních na 24 hodin, je známo, že lidé se 

přemísťují do okolních vesnic a měst;     

p. Korytko – nesouhlasí s tím, že by podle vyhlášky měl 10 dní před konáním akce na veřejném 

prostranství tuto akci hlásit a oznamovat, dle jeho názoru na každou takto ohlášenou akci si budou 

lidé stěžovat a volat na kontrolu policii; dle něj tato povinnost bez efektu;

p. Raška – návrh městu přispět stěžovatelům na trojitá okna;



p. Zajíc – souhlasí s panem Raškou; v případě regulace mladí lidé z města utečou a zůstanou jenom 

důchodci a cikáni; jedni se sice vyspí, ale druzí ne;

p. Korytko – v případě Kozlovic se jedná o nepravidelné akce (tak 10 do roka), dle předsedy výboru 

pro místní části je to zcela normální; jinak problém je celorepublikový, zabývala se jím i 

ombudsmanka se závěrem, že se nejedná o akce, které by byly způsobilé ohrozit zdraví lidí;

Mgr. Hrubá – ukončila jednání a poděkovala všem za účast; zápis z jednání bude rozeslán všem 

vyhláškou dotčeným provozovatelům.

V Přerově dne 6.5.2015

Zapsala: Mgr. Kristina Onyščuková


