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Důvodová zpráva
Vyřízení stížnosti na hluk

Dne 11. 4. 2017 byla na Magistrát města Karviná doručena žádost o konečné dořešení
stížnosti na hluk. Žádost byla podána dle § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále
jen „zákon o obcích“). Podle tohoto ustanovení má občan obce právo požadovat projednání
určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce.
Žadatel byl prověřen v registru obyvatel a bylo zjištěno, že je obyvatelem statutárního města
Karviná a je tedy oprávněn takovou žádost podat.
Žadatel ve své žádosti uvádí, že je rušen hlukem z diskotéky Imperium Dance Hall a
návštěvníky těchto akcí a požaduje, aby byla zrušena výjimka Obecně závazné vyhlášky
č. 8/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku (dále jen „OZV“), dle které musely být veřejně
přístupné akce na této diskotéce ukončeny do 22:00 hod. V OZV není stanovena výjimka, ale
v předcházející obecně závazné vyhlášce byla stanovena výjimka, a to zóny v jejíchž území
musí být tyto akce ukončeny do 22:00 hod. Dále se žadatel zajímá, jakou motivaci měli
zastupitelé k tomu, aby povolili veřejně přístupné akce do 04:00 hod. Stížnost je Přílohou č. 1
k důvodové zprávě.
Žadatel se obrátil se žádostí i na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde mu byl doporučen
postup dle zákona o obcích. Vzhledem k tomu, že vydávání obecně závazných vyhlášek
spadá podle zákona o obcích do kompetence zastupitelstva města, musí být žádost
projednána na jednání zastupitelstva města, tj. na zasedání dne 13.6.2017.
Odboru organizačnímu bylo dne 24. 10. 2016 vedením města uloženo přepracovat návrh OZV
s těmito připomínkami:
„Zrušit přílohu č. 2 (zóny). Přidat ustanovení, že jiné než schválené akce v příloze č. 1 bude tři
měsíce před konáním schvalovat ZM jako výjimku z vyhlášky.“
Odbor organizační oslovil Odbor rozvoje a Městskou policii, aby se k jeho žádosti vyjádřili.
Z vyjádření městské policie vyplývá, že za období od 1.1.2016 do 18.4.2017 bylo
zaznamenáno 14 oznámení na porušování obecně závazné vyhlášky města a rušení nočního
klidu. Ve 13 případech byl autorem žadatel. S výjimkou narušení nočního klidu dne 30.10.2016
nebylo shledáno další narušení veřejného pořádku provozovateli či návštěvníky.
V 10 případech si žadatel stěžoval již v roce 2016, kdy bylo v obecně závazné vyhlášce
stanoveno, že můžou být veřejně přístupné akce v uvedené lokalitě jen do 22:00 hod.
Odbor rozvoje uvedl, že neobdržel žádné připomínky týkající se obecně závazné vyhlášky.
Rada města Karviná rozhodla na svém zasedání dne 24. 5. 2017 nedoporučit vrácení přílohy
se zónami do OZV, kde byla výjimka pro ukončování akcí, a to i z důvodu případné
diskriminace podnikatelů ve vybraných lokalitách.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Vyřízení stížnosti na hluk

Strana 1 / 1

From: Ing. Schmucker Antonín [

@

Sent: Tuesday, April 11, 2017 1:58 PM
To: Guziurová Olga <Olga.Guziurova@karvina.cz>
Subject: Fwd: Stížnost na HLUK MSK 32983/2017,S/050/17

Vážená paní Olga.Guziurová

---------- Původní e-mail ---------Od: Ing. Schmucker Antonín <

@

Komu: tomas.hanzel@karvina.cz
Datum: 11. 4. 2017 13:45:20
Předmět: Stížnost na HLUK MSK 32983/2017,S/050/17

věc: Žádost o konečné dořešení stížnosti na HLUK dle par. 16 ost. .2 zákona o obcích

Vážené dámy a pánové, žádám Vás tímto dle par. 16 odst. 2 zákona o obcích o konečné dořešení dlouhá léta se vlečoucí stížnosti o hlučnosti,
nejprve s diskotékou X Max, pak s HK Harlekýn a nyní s HK taneční halou IMPERIUM Dance Hall na Jar. Vrchlického v Karviné N.M.
dle níže přiloženého vyrozumění MU Ostrava.
My pracující občané řádně platící daně, nejsme povinni se podřizovat mladistvým i starším návštěvníkům takovýchto "kulturních akcí".
Neplatíme si za ložnici, když každý pátek a sobotu musím ponižujícím způsobem spát v obývacím pokoji. Myslím ,že je načase abyste
konečně začali jednat a zrušili výjimku z OZV, dle které musely být všechny veřejně přístupné akce v našem okolí ukončené do 22,00 hodin,
což bylo velice rozumné. Moc by mě zajímalo, jakou motivaci měli naši vážení zastupitelé k tomuto kroku. Zájem pracujících občanů to určitě
nebyl.
Očekávám Vaši odpověď (doufám, že konečně kladnou) dle zákona do 30 dnů.
Hezký den
Ing. Schmucker Antonín

603 450 559, 702 622 060
732 457 205, 737 573 408
731 857 259
Antonín Schmucker

Facebook: Antonin Schmucker
Vynálezy, zlepšení a návrhy v oblasti technické kybernetiky.

