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Sdělení k žádosti o informace ze dne 19.11.2016

Vážený pane
dne 19.01.2016 byla Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) doručena prostřednictvím
elektronické podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), která byla zaevidována pod č. 2016/0008483.
Ke stejnému datu byla Úřadu rovněž doručena poštovní přepravou identická žádost o informace,
která byla zaevidována pod č. 2016/008608. Vzhledem k tomu, že se jednalo o žádosti o informace
identického obsahu, bylo s nimi dále nakládáno jako s jednou žádostí o informace.
Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto
Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste se domáhal informací týkajících Vaší stížnosti ve věci hluku dne 13.12.2015 a
18.12.2015, která byla podána na Policii ČR a následně předána na přestupkové oddělení Úřadu.
Konkrétně jste žádal o následující informace:
x Jaká výše hladiny akustického tlaku v předmětnou dobu byla povolena či ne, kdo ji povolil a
kdo její výši kontroloval.
x Jakou výši hladiny akustického tlaku zjistila Policie ČR při místním šetření a zda zvukaři,
kteří určovali výši hladiny akustického tlaku, znali její výši a v jaké výši se pohybovala.
x Zda Policii ČR byla zvukaři sdělena hladina a výše akustického tlaku použita při
reprodukované produkci.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Výše hladiny akustického tlaku obecně nepodléhá povolení. S účinností od 01.12.2015 došlo ke
změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

-2„ZOVZ“), kdy došlo ke zrušení § 32 ZOVZ a dále bylo stanoveno, že „hlukem se rozumí zvuk, který
může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienické limit stanoví prováděcí právní předpis (…).
Za hluk podle věty první se nepovažuje (…) zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním
prostoru (…)“ (viz § 30 odst. 2 ZOVZ). Z působnosti zákona se tak vylučuje zvuk z produkce
hudby provozované ve venkovním prostoru, z čehož plyne, že tato produkce není omezena
hygienickými limity hluku.
I přes absenci právní úpravy má statutární město Brno vydanou obecně závaznou vyhlášku č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, dle níž lze veřejnosti přístupné sportovní a
kulturní podniky na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách pořádat v den, po kterém
následuje den pracovního klidu do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne a v ostatních dnech do
22.00 hodin příslušného kalendářního dne (viz článek 1 OZV č. 20/2009).
K Vašemu dalšímu dotazu sdělujeme, že Policie ČR není autorizovanou osobou k provádění měření
při místním šetření. V jejich pravomocech je posoudit, zda došlo k porušení nočního klidu a
v takovém případě je oprávněna na místě udělit blokovou pokutu. Policie ČR hladinu akustického
tlaku (hluku) neměřila. Z šetření PČR bylo zjišťováno, že organizátor nechal nastavit zvukovou
produkci na 85 decibelů.
Podnět Policii ČR, který ve své žádosti uvádíte byl dne 21.01.2016 postoupen Krajské hygienické
stanici Jihomoravského kraje, jelikož Úřad není v této věci jako správní orgán příslušný
k rozhodování.
V případě dalších dotazů týkajících se této přestupkové věci, se prosím obraťte přímo na Krajskou
hygienickou stanici JmK, které byl podnět postoupen.
Jelikož ve Vaší žádosti byla jako adresa pro doručování uvedena jak poštovní, tak elektronická
adresa, bylo postupováno v souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona, který stanoví, že
„pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované
informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.“ S ohledem na toto
ustanovení Vám tedy požadované informace zasíláme v elektronické podobě.
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