
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 

 
Způsob projednání a řešení přestupkového jednání provozovatelky restaurace  

 

„Žádost o poskytnutí informací – týkající se způsobu projednání a řešení přestupkového jednání 

provozovatelky restaurace.” 

 

 
K požadovanému Vám povinný subjekt sděluje následující. 

 

Městská policie prověřila záznamy v informačním systému městské policie a zjistila následující oznámení a s tím 

související provedené kontroly: 

 

- 15. 3. 2019 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na rušení nočního klidu – přestupkové jednání zjištěno, předáno na správní odbor MM ČB (dle informací 

správního odboru MM ČB bylo podezření z přestupku odloženo dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.) 

 

- 28. 4. 2019 – anonym 

stížnost na rušení nočního klidu – v baru jen obsluha – vypnula rádio a uzavřela dveře 

 

- 14. 6. 2019 – anonym 

stížnost na rušení nočního klidu – dle strážníků na místě klid 

 

- 4. 8. 2019 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na rušení nočního klidu – bar již uzavřen, hluk zřejmě způsobili odcházející hosté 

 

- 25. 8. 2019 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na rušení nočního klidu hosty před barem – v době přítomnosti hlídky se před barem nikdo nenacházel, uvnitř 

4 osoby hovořily u otevřeného okna – obsluha okno i dveře zavřela 

 

- 28. 8. 2019 – žadatel 

stížnost na hlasitou hudbu – přestupkové jednání nebylo zjištěno 

 

- 4. 9. 2019 – žadatel 

stížnost na hlasitou hudbu – přestupkové jednání nebylo zjištěno 

 

- 27. 9. 2019 – anonym 

stížnost na rušení nočního klidu – dle hlídky na místě klid, hudba je slyšet jen z akce Vltava žije 

 

- 17. 10. 2019 – žadatel 

stížnost na hlasitou hudbu – dle strážníků se nejedná o rušení nočního klidu 

 

- 21. 12. 2019 – žadatel 

stížnost na hlasitou hudbu – hudba v provozovně nehrála, uvnitř 3 lidé 

 

- 12. 1. 2020 – žadatel 

stížnost na rušení nočního klidu – dle strážníků se nejedná o přestupkové jednání 

 

- 24. 1. 2020 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na hlasitou hudbu – dle strážníků hudba nahlas nehrála, obsluha ji ještě více ztišila 

 

- 31. 1. 2020 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na hlasitou hudbu – hudba zjištěna, obsluha poučena, řešeno domluvou 

 

- 2. 2. 2020 – žadatel 



stížnost na hlasitou hudbu – na výzvu strážníků byla hudba ztišena, ale dle strážníků se nejedná o přestupkové jednání 

 

- 7. 6. 2020 – žadatel 

stížnost na hlasitou hudbu – dle strážníků se nejedná o rušení nočního klidu 

 

- 18. 6. 2020 – konkrétní fyzická osoba 

stížnost na nadměrný hluk – na místě dle hlídky klid – nejedná se o noční klid – 20:49 hod. 

 

- 26. 6. 2020 – anonym 

stížnost na rušení nočního klidu z nepovolené předzahrádky – předzahrádka povolena, řešeno domluvou 

 

- 18. 7. 2020 – anonym 

stížnost na hlasitou hudbu – dle strážníků se nejedná o rušení nočního klidu 

 

 

 

 


