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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 12.12.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala následující informace týkající se místních šetření klubu Bajkazyl
na ul. Dornych:
a) ve kterých dnech šetření proběhla,
b) jaká konkrétní pochybení byla shledána,
c) jaké byly vyvozeny sankce.
Dále jste požadovala informaci, zda v uvedené oblasti proběhla měření hluku a případně s jakým
výsledkem. Závěrem jste požadovala poskytnutí veškerých písemných materiálů, které má městská
část z těchto šetření.
K části Vaší žádosti týkající se místních šetření sdělujeme, že v loňském roce se po dohodě
s vedením městské části, uskutečnilo mnoho kontrol restauračních zahrádek a pohostinských
zařízení na území městské části Brno-střed. Cílem těchto kontrol bylo odhalit případná porušení
právních předpisů ohledně pohostinských zařízení a restauračních zahrádek a následně na tato
zjištění upozornit provozovatele a vést je k nápravě. Tyto kontroly byly koncipovány jako
preventivní a jejich cílem bylo dosáhnout nápravy domluvou. Ve všech řešených případech
porušení Tržního řádu, s výjimkou provozovny Bajazyl, došlo k okamžitému zjednání nápravy.
Oproti cestě prostého ukládání pokut, se tedy tento přístup ukázal jako efektivnější. Přestupková
řízení pro porušení Tržního řádu se totiž většinou vedou až dva roky. Provozovatelé pohostinských
zařízení a restauračních zahrádek se snaží přestupkové řízení protahovat, využívají možnosti
podávat námitky, omlouvají se z jednání, odvolávají se apod. Uložené pokuty potom musíme ještě
řadu dalších měsíců vymáhat. Zahájení přestupkového řízení tedy většinou nevede ke zjednání
nápravy v krátkodobém ani střednědobém horizontu. V případě zjištěných pochybení tedy bylo
jednáno s provozovateli dotčených zařízení nebo jejich zástupci vždy na místě, s tím, že
provozovatel následně zjednal nápravu a dalších pochybení se již nedopouštěl. Pokud nedošlo k
nápravě, nebyl mu udělen souhlas s provozem restaurační zahrádky na další část sezóny. S ohledem
na skutečnost, že k preventivním kontrolám nemá ÚMČ BS určeného pracovníka, který by tyto

-2kontroly vykonával, činil je přímo tajemník ÚMČ BS. V několika případech byly tyto kontroly
prováděny též za účasti strážníka Městské policie Brno.
Shora naznačený postup byl zvolen i v případě klubu Bajkazyl. I zde probíhaly pravidelné kontroly
za účelem působit na provozovatele, aby zjištěná pochybení následně napravil. Místní šetření
probíhala v měsících červnu a červenci 2018. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o kontroly,
jejichž cílem nebylo udělovat pokuty, ale vést provozovatele k nápravě domluvou, nebyly z těchto
kontrol vyhotovovány protokoly. Zpětně tak není možné určit všechny dny, v nichž kontroly
proběhly. Z pořízených fotografií a e-mailové komunikace je zřejmé, že kontroly se uskutečnily
minimálně v těchto dnech: 20. června, 13. července, 19. července, 20. července. Kontroly proběhly
i v dalších dnech, bylo jich provedeno 15-20, nicméně nedisponujeme podkladem, díky němuž
bychom byli schopni tuto informaci (dny kontrol) poskytnout.
K Vašemu dotazu na konkrétní shledaná pochybení sdělujeme, že opakovaně bylo zjištěno
překročení provozní doby restaurační zahrádky. Rovněž byla zjištěna nelegální instalace dřevěné
desky na zdi provozovny. Tuto desku využívali v nočních hodinách hosté jako barový pult.
K dotazu na sankce odkazujeme na výše uvedené, tedy skutečnost, že cílem kontrol nebylo
pokutovat provozovatele, ale preventivně na ně působit, aby zjednali nápravu. S ohledem
na skutečnost, že bylo opakovaně zjištěno nedodržení provozní doby restaurační zahrádky, její
provoz byl umožněn pouze do konce července 2018. Od srpna 2018 již restaurační zahrádka
povolena nebyla a ani s dalším provozem restaurační zahrádky nebude dán souhlas.
Pro úplnost doplňujeme, že v poslední době začalo docházet v provozovně Bajkazylu
k překračování povolené doby hudební produkce ve vnitřních prostorách provozovny. Na tuto
skutečnost jsme byli několikrát upozorněni v období od října 2018. Proto jsme požádali
o součinnost a provádění kontrol Městskou policii Brno. Od počátku roku 2019 evidujeme
2 oznámení ohledně nedodržení doby hudební produkce v provozovně povolené kolaudačním
rozhodnutím. V obou těchto případech bude zahájeno sankční řízení s vlastníkem objektu, Správou
železniční dopravní cesty. Za tento typ přestupku je možno ukládat opakovaně pokuty do výše
500.000 Kč.
K Vašemu dotazu na měření hluku sdělujeme, že ÚMČ BS není známo, zda na místě proběhlo
měření hluku, případně s jakým výsledkem. ÚMČ BS žádné měření nezajišťoval.
K poslední části Vaší žádosti na poskytnutí veškerých písemných materiálů Vám v příloze zasíláme
elektronickou komunikaci vedenou s jednatelkou Bajkazyl Brno a dále fotodokumentaci
z provedených kontrol.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy: dle textu
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Fw: Fwd: Re[4]: Upozornění - zahrádka Bajkazyl
Odesilatel: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Příjemce: ivana.kincova@brno-stred.cz

25-02-2019 21:58

Vážená paní magistro,
přeposílám Vám korespondenci ve věci Bajkazylu pro odpověď na dotaz pí

.

S přátelským pozdravem
Petr Štika
Začátek přeposílané zprávy:
Od: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Datum: 22. července 2018 10:10:04 SELČ
Komu:

@volny.cz

Předmět: Re[4]: Upozornění - zahrádka Bajkazyl

Paní Bělíková, děkuji. Je mi to také nepříjemné, že musíte barmanům snižovat plat, ale
nějak se to s tou zahrádkou do pořádku dát musí. S pánem, který tam byl v pátek, jsem
zahrádku řešil poprvé, většinou jsem jednal s takovou příjemnou blond slečnou nebo
štíhlým mladíkem.
Pokud si to budete občas kontrolovat sami, bude to fajn. Někteří provozovatelé zahrádek
to tak také dělají.
Pokud se budet chtít sejít, není problém. Příští týdem mám volnější.
S přátelským pozdravem
Petr Štika

----- Původní zpráva ----Odesilatel:

@volny.cz

Příjemce: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Datum: 21-07-2018 16:29
Předmět: Re: Re[2]: Upozornění - zahrádka Bajkazyl
Ještě jednou dobrý den, jen pro vaši informaci, právě jsme po telefonu domluvili s
provozní, že se při kontrolách zahrádky prostřídáme, abychom pokryly minimálně dva
týdny v kuse, zároveň zodpovědným barmanům snížíme za nedodržování provozního
řádu finanční ohodnocení a pokud se to bude opakovat, budou následovat další
postihy. Doufám, že alespoň touto cestou se nám podaří je na sklízení zahrádky
vycepovat. I když to není zrovna příjemný způsob, ale evidentně to po dobrém nejde.
Je mi líto, že to neklaplo na dobré slovo, snad to tedy půjde takto.

https://termice.brno-stred.cz/webmail/

26.02.2019
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Zároveň bych Vás chtěla požádat o neformální osobní setkání v následujících dnech,
pokud byste si udělal na nás čas. Jelikož mi psal i Davd Butula, se kterým jsme
dlouholetí kamarádi, mohli bychom to pojmout jako společnou poradu, jak se vyhnout
dalším nepříjemnostem, etc. Díky za Váš čas a zájem!
Mějte krásný den, s pozdravem Jaroslava Bělíková

______________________________________________________________
> Od: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
> Komu:

@volny.cz

> Datum: 21.07.2018 16:03
> Předmět: Re[2]: Upozornění - zahrádka Bajkazyl
>
Dobrý den, paní Bělíková,
navazuji na naši předchozí korespondenci. Velmi mě mrzí, že Vám musím znovu
psát, ale jsem ve velkých rozpacích, jak dále postupovat s vaší zahrádkou Bajkazyl.
Protože u vaší zahrádky byl vždy problém s nedržování tržního řádu a
překračováním provozní doby, byl jsem se v uplynulých týdnech asi 6x osobně
podívat, jestli zahrádku sklízíte ve 22 h. Nebyla sklizena ani jednou. Většinou jsem
byl na kontrole ve 22:30, ale i ve 23:30 h. Vždy jsem velmi pečlivě vysvětlil obsluze,
že zahrádku musejí mít sklizenou, že jim nebudu dávat pokutu, ale ať dodržují 22 h.
S ohledem na to, že jste sociální podnik, se k vám chci chovat slušně. Už mě, ale
poměrně dochází trpělivost. Mus&iacu te;m říct, že až na drobné výjimky, všichni
ostatní provozovatelé dodržují 22 a 24 h a zahrádky sklízejí. Pokud zjistíme
prohřešek, dáváme jim pokuty kolem 10 tis. Kč. Nemůžeme k vám přistupovat jinak!
Naposledy jsem byl u vás na zahrádce včera ve 22:30 h. Zahrádka byla v plném
proudu, viz foto v příloze.
Prosím poraďte mi, co mám s vaší zahrádkou dělat? Běžně bych se nad tím vůbec
nezamýšlel a zahrádku bych Vám nechal zrušit. Ve vašem případě je mi to
nepříjemné, protože jste sociální podnik a jste jistě na provozu zahrádky do jisté míry
závislí.
Nejlepším řešením by bylo, kdybyste dokázala zajistit, že zahrádka bude ve 22 h
pravidelně sklizená.
Můžete to zajistit?
Děkuji
S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tajemnik@brno-stred.cz

https://termice.brno-stred.cz/webmail/
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Tel.: +420 542 526 303
Mobil: +420 602 100 081

----- Původní zpráva ----Odesilatel:

@volny.cz

Příjemce: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Datum: 25-06-2018 11:00
Předmět: Re: Upozornění
Dobrý den,
provozní dobu zahrádky jsme s obsluhou řešili, bohužel, zřejmě ne dost důrazně.
Postarám se o dodržování provozního řádu, fungování zahrádky je pro nás v letní
sezoně otázka přežití podniku, který momentálně taháme z finančních problémů
vzniklých v minulosti. Co se týká zavěšených kol, nejsem si sice jistá, zda se
skutečně jedná o zábor, ale pokud ano, zařídíme potřebné formality. Děkuji Vám
velmi za přátelský přístup a za upozornění!
Mějte krásný den, s pozdravem Jaroslava Bělíková

______________________________________________________________
> Od: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
> Komu:

@volny.cz

> Datum: 24.06.2018 15:32
> Předmět: Upozornění
>
Dobrý den, paní Bělíková,
našel jsem si na stránkách http://www.ratolest.cz/bajkazyl-brno/ , že jste
jednatelkou Bajkazylu.
Chci Vás upozornit na dvě věci:
1) V poslední době dostávám více a více stížností, že překračujete provozní dobu
restaurační zahrádky. Byl jsem se na vaši zahrádku osobně podívat ve středu 20.
června ve 22:15 h a zahrádka byla v plném proudu. Vaše obsluha byla slušná a
když jsem je na to upozornil zahrádku začali sklízet. NIcméně jsem pochopil z
reakcí obsluhy, hostů a potvrdili mi to i stěžovatelé a městská policie, že
zahrádku míváte déle otevřenou běžně. Vše jsem si nafotil, ale nebudu to
predávat k sankčnímu řízení. Nemám zájem pokutovat sociální podnik. Nicméně

https://termice.brno-stred.cz/webmail/
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Vás žádám, abyste provozní dobu zahrádky začali dodržovat. Budeme teď chodit
na kontroly zahr& aacu te; dek p ravidelně a pokud zjistíme další porušení tržního
řádu, budeme Vám pokutu muset dát. Také to může vést k tomu, že nebudeme
souhlasit s prodloužením vaší restaurační zahrádky na srpen.
2) Kola, která máte na zavěšená venku na zdech jsou pěkná, ale je to
nedovolený zábor. Prosím, vyřiďte si na to povolení.
S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tajemnik@brno-stred.cz
Tel.: +420 542 526 303
Mobil: +420 602 100 081
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13.7 v 23:06
Odesilatel: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Příjemce: ivana.petrova@brno-stred.cz

https://termice.brno-stred.cz/webmail/
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S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tajemnik@brno-stred.cz
Tel.: 00 420 542 526 303
Mobil: 00 420 602 100 081
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19.7 ve 22:50
Odesilatel: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Příjemce: ivana.petrova@brno-stred.cz
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S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tajemnik@brno-stred.cz
Tel.: 00 420 542 526 303
Mobil: 00 420 602 100 081
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20.7. Ve 22:20
Odesilatel: "Petr Štika" <tajemnik@brno-stred.cz>
Příjemce: ivana.petrova@brno-stred.cz
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S přátelským pozdravem
Petr Štika
tajemník
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tajemnik@brno-stred.cz
Tel.: 00 420 542 526 303
Mobil: 00 420 602 100 081
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