
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Zásahy městské policie v Hradební ulici 
 

„Obracím se na Městskou policii České Budějovice v souladu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o podání informace ve věci: 

záznamu o zásahu Městské policie (dále jen MP) z důvodu rušení nočního klidu nebo jiných důvodů a to v úseku Hra-

dební ulice a to konkrétně v úseku vymezeným mezi ulicí U Černé věže a Kněžskou ulicí s uvedením data, času, zjištění 

přestupku a které přestupky byly postoupeny ke správnímu řízení. 

Jedná se zejména o zásahy a zjištění u provozoven: Keltic pub u Tukana – Hradební 13, Raclette – Hradební 17, Bike 

bar – Hradební 14 a to v období duben 2012 – prosinec 2012, leden 2013 – prosinec 2013, leden 2014.“ 

 

Městská policie České Budějovice, eviduje ve Vámi popsané lokalitě následující záznamy o zásazích: 

 

Hradební: duben 2012 – prosinec  2012. 

 

 

21.4.2012 – 0:54h: Stížnost na rušení nočního klidu z restaurace Raclette. Na místě byl klid. Obsluha přiznala, že před 

půlhodinou zavírala okna. 

 

1.5.2012 – 2:20h: Stížnost na rušení nočního klidu hloučkem osob před restaurací. 

Hlouček osob vyřešen. 

 

12.5.2012 – 1:56h: Stížnost na rušení nočního klidu před Keltic pubu. 

Restaurace již uzamčena osoby vyřešeny.  

 

26.5.2012 – 0:45h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu.  Na místě zjednán pořádek. 

 

6.6.2012 – 23:13h: Stížnost na rušení nočního klidu z baru Raclette. 

Na místě je klid, přesto obsluha upozorněna na stížnost. 

 

7.6.2012 – 0:14h: Stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudbou z baru Raclette. 

Na místě byl klid.  

 

21.6.2012 – 5:07h: Znečištění veřejného prostranství – výlep plakátů. 

 

29.6.2012 – 0:29h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltské restaurace – Hradební č.p. 13. Na místě zjednán klid. 

 

18.7.2012 – 23:24h: Stížnost na rušení nočního klidu - hudbou z restaurace Raclette v ulici Hradební č.p. 17. Na místě 

byl klid. 

 

20.7.2012 – 22:09h: Stížnost na rušení nočního klidu - hudbou z restaurace Raclette v ulici Hradební č.p. 17. Provedena 

kontrola, zjednán pořádek. 

 

22.9.2012 – 23:54h: Stížnost na hlasitou reprodukci z restaurace Raclette v Hradební č.p. 17. Na místě provedena kont-

rola, před barem naprostý klid, uvnitř puštěna potichu muzika, k rušení zde nedochází. 

 

30.9.2012 – 1:06h: Přijata stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. 

Po příjezdu hlídky se zde nikdo nenacházel. V restauraci je uzavřená společnost a pro veřejnost je zavřeno. 

 

5.10.2012 – 23:06h: přijato oznámení na hlasitou hudbu z Bike klubu. V klubu se nikdo nenachází a na místě je abso-

lutní klid. 

 

13.10.2012 – 1:45h: stížnost na rušení nočního klidu v ulici Hradební č.p. 13. Na místě byla skupinka lidí, která hlučela. 

Skupinka se rozešla a na místě je klid. 

 

19.10.2012 – 0:44h: Znečištění veřejného prostranství – výlep plakátů. 

 

21.10.2012 – 23:57h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Na místě je již klid. 
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15.12.2012 – 22:57h: Stížnost na rušení nočního klidu z Raclette. Na místě hrála harmonika, řešeno domluvou. 

 

26.12.2012 – 23:37h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. 

Kontaktována obsluha restaurace, hudba byla vypnuta, přislíben klid. Řešeno domluvou. 

 

27.12.2012 – 0:38h: Opětovná stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Po příjezdu hlídky byl na místě klid. Ob-

sluha upozorněna, restaurace bude zavírat. 

 

 

Hradební: leden 2013 – prosinec  2013. 

 

 

 

 

4.1.2013 – 23:19h: Stížnost na restauraci Keltic pubu. Provedena kontrola, na místě byl klid. 

 

16.2.2013 - 22:28h:  Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Na místě naprostý klid 

 

20.4.2013 – 0:53h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Na místě byl zjednán pořádek. 

 

25.5.2013 – 1:41h: Stížnost na hlasitou hudbu z baru Bike baru. Hudba byla slyšet ven, jak hosté vycházeli z baru. Ob-

sluha baru byla poučena a hudbu ztlumila. Na místě byl následně klid. 

 

15.6.2013 – 1:51h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Provedena kontrola, zjednán pořádek. 

 

6.7.2013 – 1:12h: Stížnost na skupinu s kytarou, která hraje ve vnitrobloku Keltic pubu. 

Hlídka skupinu poučila, ta přislíbila ukončení produkce a na místě byl klid. 

 

5.7.2013 – 0:32h: stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Před restaurací se nacházela skupinka osob, která se 

po poučení přesunula dovnitř. 

 

10.7.2013 – 0:32h: stížnost na rušení nočního klidu z baru Raclette. Hlídka na místě zjednala klid. 

 

13.7.2013 – 0:14h: stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Hosté po poučení se stěhují dovnitř. 

 

16.7.2013 – 22:15h: Přijata stížnost na rušení nočního klidu skupinou, která si vystěhovala z baru Raclette stoly a židle 

ven.  

Při příjezdu hlídky bylo zjištěno, že je zde stolek a dvě židle, kontaktován provozovatel baru. Provozovatel  židle ukli-

dil, zavřel dveře a přislíbil klid. Byl poučen o dalším postupu v případě opakované stížnosti. 

 

 

16.7.2013 – 1:05h: stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Pub se po příjezdu hlídky zavírá a hosté z místa od-

chází. 

 

19.7.2013 – 0:58h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Z provozovny byla slyšet hlasitá reprodukovaná 

hudba. Provozní doba byla v tento den do 1:00h. Byl sepsán úřední záznam. Vše postoupeno na SO. 

 

20.7.2013 – 0:36h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Hosté jsou ze zahrádky uvnitř a hudba byla ztlume-

na. Ve 2:10h opakovaná stížnost na Keltic pub. Byl sepsán úřední záznam. Vše postoupeno na SO. 

 

24.7.2013 – 0:36h: Stížnost na rušení noční klidu z Keltic pubu. Na místě je klid, hospoda zavřená, obsluha uklízí. 

 

 

24.7.2013 – 19:47h: Stížnost na Keltic pubu, kde má být hlasitá živá hudba a kouř. Neoprávněná stížnost, pouze některý 

z hostů tam hrál na kytaru, kdy hudba nebyla hlasitá. Kouř nemohl vycházet z hospody, protože tam žádný oheň nebyl. 

 

27.7.2013 – 0:39h: Stížnost na rušení nočního klidu z Bike baru. V baru kontaktována obsluha, hudba ztlumena. 
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3.8.2013 – 23:22h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Na místě byl hlídkou zjednán klid.  Ve 23:40h byla 

přijata opětovná stížnost na rušení nočního klidu. Byl sepsán úřední záznam. Vše postoupeno na SO. 

 

13.8.2013 – 22:15h: Stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudbu z baru Raclette. V době provedení kontroly hlíd-

kou na místě absolutní klid. 

 

21.8.2013 – 22:40h: Stížnost na rušení nočního klidu. Hosté postávající venku před barem Raclette ruší hovorem noční 

klid. Při příjezdu hlídky na místo již hosté venku nestáli, hlídka přesto upozornila barmana na rušení nočního klidu. Ob-

sluha přislíbila, že zajistí, aby již k tomuto nedocházelo. 

 

7.9.2013 – 1:08h: Stížnost na rušení nočního klidu z Keltic pubu. Venku je klid, uvnitř hlučno, hráli zde na kytaru, ale 

již skončili a odešli. 

 

20.9.2013 – 0:21h: Stížnost na rušení nočního klidu hudbou z Keltic pubu. Obsluha byla poučena.  Na místě klid. 

 

20.10.2013 – 3:08h: Stížnost na rušení nočního klidu hudbou z Bike baru. Obsluha byla poučena a hudbu ztišila. 

 

 

Hradební - Leden 2014: 

 

18.1.2014 – 1:44h: Stížnost na rušení nočního klidu z baru Raclette. 

 


