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Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

dne 18. 7. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v souvislosti s provozem Kulturního domu Na Rybníčku (dále KD Na Rybníčku). 

K Vašim dotazům sdělujeme následující: 

1. Kolik stížností je evidováno na překročení hlasitosti hluku v nočních hodinách za rok 2015, 2016. 

Z evidence přijatých stížnosti vedené na oddělení kontroly Magistrátu města Opavy (dále jen MMO) 
vyplynulo, že v roce 2015 byl přijat dne 15. 12. 2015 podnět z Krajské hygienické stanice MSK, územní 
pracoviště Opava (dále jen KHS), ve kterém bylo uvedeno, že dne 31. 1. 2015 provedla KHS státní zdravotní 
dozor v souvislosti s provozem KD Na Rybníčku, jehož součástí bylo akreditované měření hluku v 
chráněném vnitřním prostoru stavby sousedního bytového domu na adrese Na Rybníčku 41 v Opavě. 
Měření bylo provedeno na třech měřících místech. KHS dále uvádí, že výsledky akreditovaného měření 
prokázaly, že došlo k prokazatelnému překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku na všech měřících místech a to o 12,2 dB, 10,7 dB a 11,8 dB v noční době. Výsledky ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru stavby v noční době lze dle vyjádření KHS hodnotit 
jako vysoké a jsou závažným porušením povinnosti vyplývající z ustanovení § 30 odst. 1, zákona č. 25 
8/2000 Sb. ve znění účinném od 1. 12. 2015.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se jednalo o podnět oprávněný. 

V roce 2016 byla přijata oddělením kontroly MMO dne 6. 1. 2016 stížnost občana bydlícího v těsném 
sousedství s KD Na Rybníčku na hluk z hudební produkce v rámci provozu KD Na Rybníčku 43, kdy zároveň 
ve svém podání upozorňuje na výsledky měření KHS ze dne 31. 1. 2015. Na základě výsledku šetření 
popisované problematiky byla přijata MMO technicko – organizační opatření, která by měla eliminovat 
nežádoucí vlivy. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. Kromě těchto podání nebyla oddělením 
kontroly MMO přijata žádná další podání v dané věci. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. 
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Městská policie Opava vyjížděla v roce 2015 a 2016 z důvodu stížností občanů v dané lokalitě k níže 
uvedeným zásahům. 
 
Jednalo se o následující přijatá oznámení a zjištěné skutečnosti:   
Dne 11. 1. 2015 v 01:34 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 021, 055, 065, se na místo dostavila v čase 01:46 hod. 
Kontaktovala odpovědnou osobou, která sdělila, že po druhé hodině již akce končí a hudba již dále hrát 
nebude. V okolí KD hudba nebyla slyšet. Ukončeno v 02.00 hod. 
 
Dne 16. 5. 2015 ve 22:31 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že v KD Na Rybníčku 
probíhá akce, která nadměrným hlukem ruší noční klid. Hlídka ve složení str. 069, 090, 056, se na místo 
dostavila v čase 23:18 hod. Hlídka kontaktovala oznamovatele, který pustil hlídku do bytu k orientačnímu 
proměření hladiny hluku. V bytě bylo hlukoměrem městské policie Acustilyzer AL1 průměrně naměřeno  
32 dB. Hlídka provedla kontrolu v okolí hlavního vchodu KD, kde i přesto, že zde nedocházelo k rušení 
nočního klidu a žádnou hudbu nebylo slyšet, kontaktovala odpovědnou osobu, kterou požádala o ztlumení 
hudby. Ukončeno v čase 23:37 hod. 
 
Dne 6. 6. 2015 ve 23.16 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 485/54, Opava, že v restauraci a zahrádce 
KD Na Rybníčku je velký hluk a nedá se tak spát. Hlídka ve složení str. 068, 047, 104, se na místo dostavila 
ve 23:40 hod. V restauraci, je už jen pár hostů a klidně se baví bez rušení nočního klidu. V zadní části 
kulturního domu je v salónku uzavřená společnost - oslava svatby, ale nikdo tam momentálně nezpívá a ani 
hudba nehraje. Hlídka hovořila s provozním restaurace a posléze i s nevěstou a upozornila je na přijatou 
stížnost. Ukončeno ve 23.50 hod. 
 
Dne 7. 6. 2015 v 0:26 hod. byla přijata opětovná stížnost občana, byt. Na Rybníčku 485/54, Opava,  
že z restaurace KD Na Rybníčku opět dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Hlídka ve složení  
str. 057, 098, se na místo dostavila v čase 00:47 hod. Po příjezdu hlídky hudba přestala hrát. Hlídka 
setrvává na místě a snaží se spojit s odpovědnou osobou, všechny vchody a okna do budovy jsou uzavřené 
a v zadní části budovy probíhá svatební hostina. Hlídce se nepodařilo kontaktovat odpovědnou osobu, ale 
v době přítomnosti hlídky byl na místě klid, žádný hluk nerušil noční klid, proto byla hlídka odvolána k řešení 
další stížnosti na Bezručovo náměstí.  
 
Dne 7. 6. 2015 v 1:06 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že v KD Na Rybníčku probíhá 
akce, která nadměrným hlukem ruší noční klid. Dle sdělení oznamovatele hudba v jejich bytě hlasitě duní  
a děti nemohou spát. Hlídka ve složení str. 068, 047, 104, se na místo dostavila v 1:23 hod. Hlídka se 
následně kontaktovala s nevěstou a sdělila ji, že zde dochází k rušení nočního klidu hudbou, kterou pouštějí 
a lidé sousedící se stěnou sálu kulturního domu nemohou spát. Nevěsta nechala hudbu ztlumit a přislíbila, 
že již bude všude klid. Ukončeno v čase 1:35 hod. 
 
Dne 12. 9. 2015 ve 22:40 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že  
v KD Na Rybníčku dochází k rušení nočního klidu. Hlídka ve složení str. 007, 012 se na místo dostavila ve 
22:48 hod. V okolí KD je ticho a hudba nehraje. Hlídka hovořila s odpovědnou osobou, která ji sdělila, že je  
v KD svatba, ale vše probíhá v klidu a téměř v tichosti, hlídá si to. Dle hlídky k rušení nočního klidu 
nedocházelo, ukončeno ve 22:55 hodin. 
 
Dne 31. 10. 2015 ve 21:51 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že z restaurace  
KD Na Rybníčku vychází hlasitá hudba. V čase 22:22 hod. totéž oznámil další občan, byt. Na Rybníčku 
384/41, Opava. Hlídka ve složení str. 069, 076 se na místo dostavila v čase 22:16 hod. Hlídka kontaktovala 
odpovědnou osobu, která přislíbila, že hudbu ztiší a zajistí, aby nebyl rušen noční klid. V okolí budovy KD 
nebyla slyšet žádná hudba. Ukončeno v čase 22:38 hod. 
 
Dne 28. 11. 2015 v čase 1:10 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že v KD Na Rybníčku 
dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Hlídka ve složení str. 025, 084, se na místo dostavila v čase 
1:18 hod. Před KD stála skupinka lidí, kteří se právě rozcházeli, hudba v okolí KD nebyla slyšet, k rušení 
nočního klidu nedocházelo. Ukončeno v čase 01:26 hod. 
 
Dne 6. 12. 2015 v čase 0:50 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že v KD Na Rybníčku 
dochází k rušení nočního klidu. Hlídka ve složení str. 064, 099 je na místě v čase 00:59 hodin. Hlídka na 
místě zjistila, že v KD Na Rybníčku probíhá Mikulášská zábava, venku hudba není slyšet, ale účastníci 
vycházejí ven z budovy hlavním vchodem a hlasitě se tam baví. Na tuto skutečnost byl upozorněn pořadatel, 
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který sdělil, že to bude řešit tak, aby k tomu nedocházelo. Na veřejném prostranství k rušení nočního klidu 
nedocházelo. Ukončeno v čase 01:09 hodin. 
 
Dne 21. 12. 2015 v čase 23:05 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že v KD Na Rybníčku 
dochází k rušení nočního klidu. Hlídka ve složení str. 025, 012 se na místo dostavila v čase 23:22 hod. 
Hlídka na místě zjistila, že zde probíhá ples, proto kontaktovala odpovědnou osobu a ta sdělila, že nechá 
hudbu ztlumit. Venku mimo budovu není hudba slyšet a k rušení nočního klidu nedochází. Ukončeno  
ve 23:35 hodin. 
 
Dne 26. 12. 2015 v čase 23:05 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že z KD Na Rybníčku 
vychází hlasitá hudba, která ruší noční klid. Hlídka ve složení str. 083, 090 se na místo dostavila v čase 
23:08 hod. Hlídka kontaktovala odpovědnou osobu a vyzvala ji ke ztišení hudební produkce. Pořadatel byl 
také upozorněn, aby zajistil uzavření oken a dveří, aby nebyl rušen noční klid v okolí KD. Ukončeno v čase 
23:22 hod. 
 
Dne 27. 12. 2015 v čase 01:47 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, a vzápětí také další 
občan, že z KD Na Rybníčku je z otevřených oken slyšet hlasitá hudba, která ruší noční klid. Hlídka ve 
složení str. 083, 090, se na místo dostavila v čase 01:58 hod. Hlídka na místě zjistila, že okna jsou 
uzavřena, ale hudba vychází otevřenými dveřmi. O zjištěných skutečnostech byl sepsán úřední záznam  
č. j. 2015/37275, který byl postoupen přestupkovému oddělení MMO k řešení. 
 
Dne 31. 1. 2016 v čase 03:07 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že z KD Na Rybníčku 
vychází hlasitá hudba, která ruší noční klid. Hlídka ve složení 025, 007 se na místo dostavila  
v čase 03:15 hod. Hlídka zjistila, že v KD Na Rybníčku probíhal ples, který byl v době příjezdu hlídky  
na místo již ukončen, a hudební produkce byla vypnuta. K rušení nočního klidu nedocházelo, ukončeno 
v čase 03:25. 
 
Dne 13. 2. 2016 v čase 02:17 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu  
z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 080, 027, 011 se na místo dostavila v čase 02:26 hod. Dle sdělení 
hlídky z místa k rušení nočního klidu nedochází, okna jsou zavřena a ven na ulici hudba není slyšet. 
Ukončeno v 02:30 hod. 
 
Dne 19. 2. 2016 v čase 22:04 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že z KD Na Rybníčku 
vychází hlasitá hudba, kterou dochází k rušení nočního klidu. Hlídka ve složení str. 061, 067 je na místě  
v čase 22:15 hod. Před budovou se nikdo nenachází, dveře a okna jsou zavřena a žádná hudba není v okolí 
budovy slyšet. V objektu probíhal ples. Oprávněná osoba byla vyzvána, aby kontrolovala nepřekračování 
povoleného limitu hluku. Ukončeno ve 22:25 hodin. 
 
Dne 20. 3. 2016 v čase 01:43 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu  
z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 076, 069 se na místo dostavila v čase 01:50 hod. Hlídka zjistila,  
že pořadatel plesu nezajistil zavření oken KD a otevřeným oknem byla slyšet hudba na veřejném 
prostranství. Hlídka odpovědnou osobu řešila v souladu se zákonem o přestupcích domluvou. Ukončeno  
v čase 02:05 hod. 
 
Dne 15. 4. 2016 v čase 22:30 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu  
z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 025, 033, 064 se na místo dostavila ve 22:34 hod. Hlídka na místě 
zjistila, že zde probíhá kulturní akce – koncert. Hlídka kontaktovala odpovědnou osobu, který provedl 
hlukoměrem Testo 816-1, orientační měření hladiny hluku uvnitř budovy s naměřenou hodnotou pod hranicí 
90 dB. Tato hodnota nepřekračuje povolenou hranici. Ukončeno ve 22.45 hodin. 
 
Dne 15. 4. 2016 v čase 23:05 hod. opět oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, že to co se děje v 
KD Na Rybníčku je „děs a hrůza“, protože se mu třesou skla v oknech. Hlídka ve složení str. 025, 033, 064 
je na místě ve 23:10 hod. Hlídka spolu s odpovědnou osobou provedla orientační měření hladiny hluku 
hlukoměrem Testo 816-1, venku před budovou KD s naměřenou hodnotou do 47dB. Na místo se dostavila 
také další hlídka ve složení str. 081, 084, která hlukoměrem městské policie Acustilyzer AL1 naměřila 
stejnou hodnotu. Rocková hudba koncertu byla ukončena ve 23:30 hod. a dále pokračovala běžná zábava. 
K rušení nočního klidu na veřejném prostranství nedocházelo, Ukončeno ve 23:35 hodin. 
 
Dne 13. 5. 2016 v čase 23:00 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu  
z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 061, 067 po příjezdu na místo zjistila, že okna a dveře jsou 
uzavřeny, hudba nehraje a všude je klid. Hlídka se spojila s odpovědnou osobou, která hlídce sdělila,  
že v době oznámení před 23:00 hod. někdo z návštěvníků otevřel okno na ulici. Po tom, co to pořadatel zjistil 
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(asi po 5 minutách) bylo okno zavřeno. Kulturní akce byla ukončena ve 23:00 hod. Hlídka na místě rušení 
nočního klidu nezjistila. Ukončeno v čase 23:30 hod. 
 
Dne 12. 6. 2016 v čase 00:20 hod. oznámil občan, byt. Na Rybníčku 384/41, Opava, rušení nočního klidu  
z KD Na Rybníčku. Hlídka ve složení str. 076, 069 se na místo dostavila v čase 00:29 hod. Hlídka se na 
místě kontaktovala s odpovědnou osobou, která zde zajišťovala oslavu dvou svateb. Odpovědná osoba 
provedla kontrolu uzavření všech oken KD a zapnutí klimatizace. V okolí budovy nebyla slyšet žádná hudba 
ani hluk, který by rušil noční klid. Ukončeno v čase 00:45 hod. 
 

2. Kolik z těchto stížností bylo oprávněných? 

Z výše uvedeného vyplývá, že se v daném období jednalo o jeden oprávněný podnět, jednu oprávněnou 
písemnou stížnost a dvě oznámení na městskou policii, která byla řešena v rámci zákona o přestupcích. 

S pozdravem 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis 
tajemník 
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