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MĚSTO SEDLČANY 

Komise pro projednávání přestupků 
nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 

tel.: 318 822 742 fax: 318 692 704 mob. 723 247 530 datová schránka frsbn7e 
www.mesto-sedlcany.cz; e-mail: janouskova@mesto-sedlcany.cz  

čj.: PŘE/14357/2018                                                                  V Sedlčanech dne 19. 11. 2018 
zn. spisu: PŘ 130/2018 
 

U S N E S E N Í 
 
Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ve složení Mgr. Marcela Tichá, Marcela 
Janoušková a Dana Čížková, jako místně a věcně příslušný správní orgán k projednávání 
přestupků v městě Sedlčany (dále jen „přestupková komise“ nebo jen „komise“ či „správní 
orgán“), po provedeném přestupkovém řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

rozhodla takto: 
 
     Řízení o přestupku, zahájené z moci úřední, kterého se měla dopustit právnická osoba 

 (dále jen „obviněný“) 

tím, že ve dnech 6. 7. 2018 a 7. 7. 2018 v restauraci v kempu Trhovky, k. o. Milešov 
pořádala hudební produkci, kdy produkcí hlasité hudby v době od 22.00 hodin dne 6. 6. 2018 
do 01.15 dne 7. 7. 2018 hodin měla porušit noční klid  
 

čímž měla spáchat 

přestupek proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 2, písm. a) zákona č. 251/2016 Sb.,              
o některých přestupcích, 

s e z a s t a v u j e 

podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 
prokázáno. 

O d ů v o d n ě n í: 

     Na základě oznámení Policie ČR, Obvodní oddělení Milín, čj. KRPS-207868-5/PŘ-2018-
011115-VNze dne 18. 7. 2018 bylo v souladu s ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb.,                               
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zahájeno přestupkové řízení proti obviněnému           
a podle ust. § 80 citovaného zákona bylo ve věci nařízeno ústní jednání před komisí, neboť 
komise shledala, že je to nezbytné pro zjištění stavu věci.  

      Obviněný se k ústnímu jednání před 
komisí dostavil na základě předvolání doručeného předem v dostatečné lhůtě podle dotčených 
právních předpisů, bylo mu postupně sděleno obvinění, poučení o jeho procesních právech 
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či dalších zákonných náležitostech a přestupková komise přistoupila k dokazování výpověďmi 
obviněného a předvolaných svědků.  

    k věci uvedl, že v restauraci na Trhovkách mají hudební 
produkce celé léto, každý týden. Uvedený den 6. 7. 2018 a 7. 7. 2018 skutečně měli diskotéku, 
ale nejenom oni. uvedl, že si nepamatuje, kdy končili, protože to byl 
prodloužený víkend a bylo tam nejvíce lidí v sezóně. Policie ho nekontaktovala a 

uvedl, že si není vědom, že by porušil noční klid. Produkce je uzavřená, jsou tam dřevěné 
přepážky a určitě nehráli po půlnoci. připustil, že je pravda, že Trhovky jsou 
velice rušné, klid tam není nikdy. Je mu známo, že poslední dva roky si na rušení nočního klidu 
stěžuje paní  
 
     Následně komise přistoupila k provedení důkazu výslechem svědků, kdy 

uvedla, že je majitelkou chaty na Trhovkách. Uvedený den někdo organizoval svatbu 
v kempu, ale svědkyně uvedla, že neví, proč byl předvolán pán přítomen její výpovědi v jednací 
místnosti  . Svědkyně uvedla, že dne 6. 6. 2018 byly v kempu na Trhovkách 
dva zdroje hluku, a to od paní z restaurace a svatba. Svědkyně uvedla, se se 
nedomnívá, že hluk pocházel z  toto nemůže potvrdit, protože rozhodně převyšoval 
hluk od paní v restauraci a pak policii oznamovali ještě svatbu v kempu. 
Svědkyně uvedla, že původně oznamovali hluk z restaurace a ne z  tedy 
rozhodně nemůže potvrdit, že noční klid byl porušen z restaurace 
 
     Dalším svědkem byl  který rovněž uvedl, že rušení nočního klidu 
oznamovali primárně na restauraci a současně tam byla nějaká svatba na kraji kempu. 
Předpokládali, že přijede policie a věc vyřeší. V uvedený den šel hluk určitě z restaurace 

 hluk ze svatby a patrně když přijela policie, hlasitá hudba šla i z . U restaurace 
 však hluk neměřili, ale hlasitou hudbu slyšeli ještě v 01.30 hodin.  

 
     Správní orgán při svém rozhodování vycházel z proběhlého ústního jednání, spisové 
dokumentace Policie ČR, Obvodní oddělení Milín čj. KRPS-207868-5/PŘ-2018-011115-VN 
ze dne 18. 7. 2018, výpovědi obviněného a svědků 

 hodnotil všechny důkazy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a došel k závěru, 
že jednání, které je obviněnému kladeno za vinu, nebylo v řízení o přestupku prokázáno.  

 Z výpovědi obviněného a svědků je prokázáno, že ve dnech 6. 7. 2018 a 7. 7. 2018 probíhala 
v restauraci hudební produkce – diskotéka. Dle slov obviněného byl toto 
prodloužený víkend a v kempu na Trhovkách bylo nejvíce lidí v sezoně. uvedl, 
že si není vědom, že porušil noční klid, neboť produkce v je uzavřená. Svědci  

shodně uvedli, že primárně oznamovali policii rušení nočního klidu 
z restaurace a ze svatby, kterou někdo v kempu pořádal (policie nezjišťovala, spis 
informace o svatbě neobsahuje). Oba svědci se shodli, že nemohou potvrdit, že by noční klid 
rušila hlasitá hudební produkce z restaurace  

Správnímu orgánu nebyly předloženy žádné další důkazy a návrhy na dokazování. Na místě 
nebyli zjištěni žádní případní svědci. Komise z provedených důkazů nemohla zjistit skutečný 
stav věci jak výše uvedeno a tedy spravedlivě a jednoznačně určit skutkový stav tak, aby dané 
rozhodnutí o vině obviněného spravedlivě obstálo.  
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Z výše uvedeného nezbylo správnímu orgánu než řízení zastavit, jak je výše uvedeno ve výroku 
tohoto usnesení.  

 
P o u č e n í: 

 
     Proti tomuto usnesení o zastavení řízení lze podat odvolání u Komise pro projednávání 
přestupků města Sedlčany, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje 
Krajský úřad Středočeského kraje. Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek. Lhůta pro 
podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení usnesení. 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcela TICHÁ v.r. 
předsedkyně  

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 
 

 
 
 
 
 
 
   
Za správnost:  
Marcela Janoušková 
oprávněná úřední osoba 
 
Doručuje se:  

- 1x obviněný z přestupku 
- 1x spis 

 
 
Toto usnesení ze dne 19. listopadu 2018, čj.: PŘE/14357/2018, nabylo právní moci dne                   
22. prosince 2018. Připojení doložky provedla Marcela Janoušková dne 7. 1. 2019.   
  

 


