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MĚSTO SEDLČANY
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80

SEDLCANY

Spis. značka PŘ 131/2018
ČJ. PŘE/14354/2018-Ro
V Sedlčanech 4.9.2019

ROZHODNUTí

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
v souladu s § 60, § 61, § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (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:

Obviněná z přestupku

je uznána vinnou

z přestupku proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 2, písmo a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, kterého se dopustila tím, že dne 6. 7. 2018, dne 7. 7. 2018, dne 14. 7. 2018, dne 18. 8. 2018
a dne 21. 8. 2018 v restauraci v kempu k. O. Milešov - Klenovice, jako
podnikající fyzická osoba pořádala hudební produkci, kdy produkcí hlasité hudby v době od 22.00 hodin dne
6. 7. 2018 do 01.15 hodin, dne 7. 7. 2018 v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin, dne 14. 7. 2018, dne
18.8.2018 v době od 22.00 hodin do 23.00 hodin a dne 21. 8. 2018 v době od 22.00 hodin do 23.40 hodin
měla porušit noční klid.

Za tento přestupek se obviněné ukládá podle ust. § 35 písmo b) zákona č, 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, a podle ust. § 5 odst. 3, písmo b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
správní trest pokuty ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č, 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a ust. § 6
odst. 1 vyhl. č, 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů se obviněnému ukládá
povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Pokuta a náklady řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze je
uhradit přiloženou složenkou, bankovním převodem nebo hotově v pokladně Městského úřadu Sedlčany.

Od ů vod ně n í:

Na základě oznámení Policie ČR, Obvodní oddělení Milín, čj. KRPS-207867-3/PŘ-2018-011115-VN ze dne
18.7.2018, čj. KRPS-215864-5/PŘ-2018-011115-JH ze dne 15. 8. 2018, čj. KRPS-223156-4/PŘ-2018-011115-
JH ze dne 17.8.2018 a čj. KRPS-251359-3jPŘ-2018-011115-SLAM ze dne 6. 9. 2018 bylo v souladu s ust. § 78
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zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zahájeno přestupkové řízení proti
obviněné 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.

Usnesením Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany č.j. PŘE/14354/2018 ze dne 22.11.2018 bylo
řízení o přestupku uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí zastaveno. Rozhodnutím Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 073845/2019/KUSK ze dne 6.6.2019, bylo citované usnesení č.j. PŘE/14354/2018 ze
dne 22.11.2018 zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání.

Komise nařídila nové ústní jednání. Obviněná se k ústnímu jednání před komisí dostavila na základě
předvolání doručeného předem v dostatečné lhůtě podle dotčených právních předpisů, bylo jí postupně
sděleno obvinění, poučení o jejích procesních právech či dalších zákonných náležitostech a přestupková
komise přistoupila k dokazování výpověďmi obviněné a předvolaných svědků.

Obviněná na ústním jednání konaném dne 3. 9. 2019 odkázala na výpověď, kterou učinila

dne 26. 9. 2018 zde před komisí při ústním jednání a dále uvedla, že s ohledem na věc, není s to naměřit

v místě hudební produkci, neboť má ve své restauraci v kempu Trhovky vysokou návštěvnost,

zhruba kolem sta osob, kdy vzhledem k hlučnosti návštěvníků, není možné změřit hladinu hluku. Obviněná

uvedla, že chatová oblast je vzdálena od restaurace asi 700 metrů, ale přesný odhad nemá. Paní Voláková

však nemá chatu vedle restaurace kterou obviněná vlastní. Obviněná uvedla, že si nepamatuje

přesné termíny, ale hudební produkci má přes léto vždy v pátek a v sobotu. Majitelkou restaurace LasVegas

je zřejmě paní Kesslová.

Dne 6. 8. 2019 zaslala prostřednictvím e-mailu odkaz

https:/Iphotos.app.goo.gl/telqkLpjooWGmTSm8, kde je fotografie restaurace a video které

zachycuje hudební produkci v restauraci a fotografie měřiče s naměřenou hodnotou cca 90

decibelů.

Následně ve své reakci na předvolání svědka ze dne 30. 8.2019 (součástí spisu) uvádí,

že toto video bylo pořízeno dne 3. 8. 2019 v cca 23.15 hodin. Obviněná se s tímto materiálem seznámila,

videozáznam i fotografie shlédla.
Správní orgán následně provedl důkaz výpovědí svědků, kdy starosta obce Milešov k věci
uvedl, že první telefonická stížnost na byla dne 7. 8. 2018 od na což

reagoval tak, že telefonicky upozornil a upozornil jí na rušení nočního klidu.
Následně dne 15. 8. 2018 došla na obec písemná stížnost od kde uváděla, že se situace
nezlepšila a rušení klidu probíhá dál. dne 17. 8. 2018 upozornil písemně na
rušení nočního klidu a vyrozuměl, že se ve věci koná. dále uvedl, že další
stížnost - písemná byla ze dne 20. 8. 2018 od kde uváděla, že diskotéka hrála na maximum,
a to minulý víkend. Dne 21. 8. 2018 tedy opět písemně upozornil a dále se
telefonicky spojil s policií. Dne 22. 8. 2018 přišla na obec odpověď od kde uváděla, že po
upozornění na rušení nočního klidu, opětovně osobně prošla okolí klubu a že se domnívá, že hluk
nepřekročila. zaslal dne 23. 8. 2019 odpověď s tím, že byla opět
upozorněna na rušení nočního klidu a současně byla kontaktována policie, kdy jak uvedla obviněná, rovněž
byla policí kontaktována.

uvedl, že osobně provozovatele restaurace kontaktoval a upozornil je na
Obecně závaznou vyhlášku obce Milešov č. 1/2016 s tím, že provozovat hudební produkci můžou do 24.00
hodin, ale po 22. 00 hodině nesmí být porušen noční klid.
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Svědek ještě dodal, že písemně si na porušení nočního klidu stěžovala pouze
a byl obeznámen s tím, že si někdo stěžoval ústně, ale oficiálně ne, ani nevolali
policii. Svědek uvedl, že ne všechny stížnosti jsou na ale také na Stává se, že hrají do 3-4
hodin do rána. Dle svědka je restaurace vzdálena od chaty vzdušnou čarou asi
150 m.

Svědek Jiří Vokrouhlík uvedl, že požadoval řešení ze strany policie, aby na Trhovkách byla stálá služba, což
však není možné, vzhledem k nedostatku policistů. Trhovky jsou vyhlášená oblast, kam se mladí jezdí bavit,
kdy však obec Milešov zvažuje diskotéky omezit zhruba na dvě soboty v měsíci.

Obviněná k výpovědi svědka uvedla, že je pravda, co říká pan ona sama se také
snažila reagovat, ale domnívá se, že neruší noční klid. Uvedla: /I Já už ve 3 hodiny mám zavřeno a nemůže to
být od nás. Na mém pozemku už nikdo v tu dobu nemám. Souhlasím s obecním úřadem. Policie u mě nebyla
v noci ani jednou ani loni, ani jednou, krom jednoho telefonátu někdy odpoledne loni, kdy se mě ptali, jestli
ruším noční klid. Já jsem v restauraci denně do zavíračky. sou živý kemp. Je tam hluk. Jen jednou za
mnou policie byla kvůli rvačce, nebylo to v souvislosti s rušením nočního klidu."

Dalším svědkem byl prap. který uvedl, že dne 7. 7. 2018 byla hlídka policie na místě v 01.15
hodin, jak je uvedeno v úředním záznamu ze dne 7. 7. 2018. Nacházeli se na křižovatce z restaurace
byla slyšet hlasitá hudba. Nejblíž jsou chaty cca 300 metrů, ale nemohl říci, zda chataři mohou slyšet hudební
produkci. Na místě se snažili kontaktovat panu ale to se jim nepodařilo. Svědek uvedl, že si stojí za
tím, že hlasitá hudba byla ten den z . Soznamovatelem se jim nepodařilo spojit a za nešli.

Obviněná k výpovědi svědka uvedla, že chatu má dál. Na křižovatku je vše slyšet nejvíc.

Svědek k věci uvedl pouze to, že obdobné případy jsou velice časté a absolutně si
nevybaví konkrétní události na místě činu. Plně odkázal na jednotlivé úřední záznamy, které jsou součástí
spisu a uvedl, že si opravdu nic bližšího nevybavuje.

K věci byli dále předvoláni svědci kdy tito se na ústní jednání
konané dne 3. 9. 2019 omluvili s tím, že plně odkázali na své výpovědí, které učinili na ústním projednávání
přestupku dne 26. 9. 2019. uvedla, že už první prodloužený víkend v červenci letošního
roku se čtyři dny konala diskotéka. již v minulosti na rušení nočního klidu upozorňovali.
Svědkyně uvedla, že osobně byli i za diskžokejem a žádali ho, aby hudbu ztišil. Hluk u diskotéky byl 95
decibelů. Svědkyně uvedla, že v mnoha případech neměli sílu rušení nočního klidu hlásit, policie také
nezvládala situaci řešit, hudba ztišena nebyla a tak přestali na chatu jezdit. Svědkyně se domnívá, že v dané
lokalitě by měl být zajištěn noční klid v povolené hranici 40 decibelů. Svědkyně uváděla, že v uvedené dny
tam probíhala velmi hlasitá diskotéka, k rušení nočního klidu skutečně došlo.

Svědek uvedl, že ohlásili tak pouze třetinu akcí, více neměli ani sílu policii volat. On sám

hluk měřil dvěma různými přístroji. Svědek uvedl, že sousedé už ani na své chaty nejezdí, musí se zavírat

v chatě, aby mohli spát. Chata je od restaurace vzdálena asi 400 metrů. Svědek uvedl,

že k rušení nočního klidu docházelo v termínech, které jsou uvedeny v předvolání. Svědek uvedl, že přímo

vedle diskotéky cca 10 metrů naměřili 95 decibelů, na kraji chatové oblasti asi 55 decibelů a u jejich chaty pak

kolem 50 decibelů. Svědek uvedl, že v dolíku je asi 60-70 chat a ti všichni to slyší a hlasitá hudba je ruší.

Komise provedla nové dokazování ve smyslu rozhodnutí KÚ Středočekého kraje č.j. 073845/2019/KUSK ze

dne 6.6.2019 a doplnila dokazování o výslech svědka obce Milešov, o výslechy

svědků zasahujících policistů - Místní šetření navrhované

nadřízeným orgánem nebylo provedeno, neboť v daném případě nebylo toto technicky možné, kdy se jedná

o přestupek, kdy jednání již proběhlo a následky přestupkového jednání již dále netrvají.
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Správní orgán při svém rozhodování vycházel z proběhlých ústních jednání, spisové dokumentace Policie
ČR,Obvodní oddělení Milín čj. KRPS-207867-3/PŘ-2018-011115-VN ze dne 18. 7. 2018, čj. KRPS-215864-5/PŘ-
2018-011115-JH, čj. KRPS-223156-4/PŘ-2018-011115-JH, čj. KRPS-251359-3/PŘ-2018-011115-SLA, výpovědi
obviněné a svědků

KPPhodnotila všechny důkazy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a při svém opětovném
rozhodování došla k závěru, že jednání, které je obviněné kladeno za vinu se dopustila.

Obviněná na svoji obhajobu argumentovala tím, že kemp jsou všeobecně hlučný kemp. Hudební
produkce zde v létě provozuje několik restaurací, konají se zde svatby. Dle obviněné si na rušení nočního klidu
stěžují pouze manželé Obviněná uvedla, že sama byla několikrát na místě,
kde je chata paní a naměřila zde asi 30-40 decibelů. Obviněná tvrdila, že
ohledně rušení nočního klidu jí nekontaktovala ani policie. Obviněná však nezpochybnila, že by se
v uvedených dnech konala v restauraci kterou provozuje, hudební produkce.

Rušením nočního klidu lze považovat hluk v noci, který občany obtěžuje a zasahuje do stanovené doby
nočního klidu. Typicky se jedná například o hlasité projevy, reprodukovanou hudbu či živou hudbu nebo
způsobování hluku jinou činností.

Svědek uvedl, že měřil hladinu hluku digitálním hlukoměrem Voltcraft SL-l00 (dle zjištění
správního orgánu běžně dostupný např. na internetu) a aplikací v mobilním telefonu. Svědek tvrdil, že
například dne 22. 7. 2018 zhruba do půl jedné bylo slyšet hlučnou hudební produkci, a to z restaurace

kdy na místě naměřil 90 decibelů a cestou zpět na chatu v polovině vzdálenosti cca 200 metrů naměřil
ještě hluk 60-65 decibelů. Obviněná však tvrdila, že u chaty která je vzdálena cca 400 metrů
a naměřila zde 30-40 decibelů.

Řízením bylo prokázáno, že obec Milešov vydala Obecně závaznou vyhlášku obce Milešov č. 1/2016 s tím, že
provozovat hudební produkci je možné do 24.00 hodin, ale po 22. 00 hodině nesmí být porušen noční klid.
Citovanou vyhláškou tedy nebyla zkrácena doba nočního klidu, tudíž doba nočního klidu v obci Milešov je
obecně vymezena od 22.00 hodin do 6. 00 hodin.

V daném případě bylo jednoznačně prokázáno, že obviněná se přestupkového jednání (rušení nočního klidu),
které je jí kladeno za vinu dopustila, neboť hlasitá produkce z restaurace vycházela i po 22. hodině, což bylo
prokázáno výpovědí svědka který uvedl, že po příjezdu na křižovatku (7.7.2018) u restaurace
byla slyšet hlasitá hudba, také výpovědí Dle výpovědi svědka kdy se
jedná o Milešov a jsou mu známy místní poměry, je chata vzdálena
vzdušnou čarou 150 m, kdy je zřejmé, že daný hluk oznamovatele rušil v době nočního klidu. Ani ostatní
termíny pořádání hudební produkce obviněnou, kdy měla tímto rušit noční klid, citované ve výroku tohoto
rozhodnutí obviněná nerozporovala a tyto termíny byly uvedeny také ve spisovém materiálu Policie ČR
a svědky Bylo prokázáno, že svědek obviněnou z přestupku
několikrát na porušování nočního klidu upozornil, kdy svědek uvedl, že písemně si stěžovali pouze manželé

ostatní nechtějí rušení nočního klidu oznamovat písemně, neboť se nechtějí
zatěžovat dalším vyřizováním s daným oznámením.

Ke způsobům měřených hodnot hlučnosti komise nepřihlížela, neboť tyto způsoby, které uvedla obviněná či
svědek nejsou způsoby měření hlučnosti objektivními, nýbrž jsou pouze orientačními a nelze je
tedy považovat za řádný důkaz v řízení. KPP při svém rozhodování vycházela ze samotné definice rušení
nočního klidu (uvedeno výše), kdy má za to, že hudební reprodukce, která byla pořádána obviněnou po
22. hodině byla hlukem nestandartním v době nočního klidu a dá se jednoznačně předpokládat, že tato rušila
noční klid, kdy tento nebyl obecní vyhláškou nijak zkrácen.
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Dle § 93 zákona č. z 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění správní orgán

ve výrokové části popsal skutek, označil místo i čas spáchání. Vyslovil vinu, formu zavinění a popsal druh

i výměru správního trestu a výrok o náhradě nákladů řízení. Jedná se o správní trest - pokutu. Při uložení

správního trestu se správní orgán řídil § 37 zákon zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

a řízení o nich, v platném znění.

Při ústním jednání mohla obviněná uplatnit veškeré skutečnosti, případně navrhnout důkazy na svou
obhajobu. Jelikož provedené důkazy tvoří ucelený řetězec o vině obviněné, ve věci bylo vydáno rozhodnutí
s výrokem, který je uvedený výše. Skutková podstata přestupku zde byla jednoznačně naplněna. Objekt
přestupku - rušení noční klidu hudební produkcí a objektivní stránky- obviněná jednala aktivně a způsobila
následek, kdy došlo k porušení nočního klidu, tedy porušení veřejného pořádku. Obligatorním znakem
subjektivní stránky přestupku je zavinění dle § 15 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, v platném znění, přestupku se obviněná dopustila úmyslně - konkrétně se jedná o úmysl
nepřímý, kdy obviněná věděla, že způsobem jakým jedná, se může dopustit protiprávního jednání naplňující
skutkovou podstatu přestupku a pro případ, že se tak skutečně stane, je s tím srozuměna, kdy v době uvedené
ve výroku tohoto rozhodnutí pořádala hudební produkci a byla srozuměna s tím, že svým jednáním může
rušit noční klid.

Uložený správní trest pokuty ve výši 2.000 Kč, kdy za tento přestupek lze uložit v souladu s § 5 odst. 3,
písmo b) zákona č. 251/2016 Sb., v platném znění správní trest pokuty až do výše 10.000 Kč, pokládá správní
orgán za naprosto úměrný míře porušených povinností stanovených právními předpisy. Hlavním účelem
uložené pokuty není finanční postih obviněné, nýbrž působení, které by mohlo přispět k nutnosti dodržování
zákonných ustanovení. Správní orgán přihlédl ke způsobu spáchání přestupku, tedy aktivnímu konání
obviněné. Dále bylo přihlédnuto dle § 37 k povaze a závažnosti, k následku přestupku, kdy došlo k porušení
nočního klidu, kdy má KPP za to, že se nejedná o zvlášť nebezpečné společenské jednání. Správní orgán též
přihlédl k okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán a také ke skutečnosti, že obviněná dosud nebyla za
přestupek uznána vinnou, což ovlivnilo výši pokuty - jedná se o polehčující okolnost. Správní orgán se
dostatečně věnoval míře zavinění. Vzhledem k tomu, že není pochyb o tom, že obviněná se přestupku
dopustila a věc nebyla vyřízena v blokovém řízení, vydal správní orgán rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky pro uložení nákladů řízení, neboť obviněný byl
uznán vinným ze spáchání přestupku, byla mu v souladu ust. § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč,
stanovené ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady řízení a pokutu je obviněná povinna zaplatit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet Města Sedlčany vedený u Moneta Money Bank a.s., č. účtu 19-0700322684/0600,
konstantní symbol 379, variabilní symbol 0001312018, specifický symbol 0001622212, přiloženou složenkou
nebo hotově v pokladně Městského úřadu Sedlčany.

Je skutečností, že v případě výše uvedeném mohlo dojít i k přestupkovému jednání fyzické osoby, neboť
odpovědností podnikající fyzické osoby za přestupek, není dotčena odpovědnost fyzické osoby, jelikož však
došlo k zániku odpovědnosti za přestupek ve smyslu § 29 písmo a) zákona č. 250/2016 Sb., KPP přestupkové
řízení s neznámým pachatelem nezahájila.
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p o u č e n í:

Obviněná z přestupku má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat v plném rozsahu, a to do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným ke Komisi pro
projednávání přestupků města Sedlčany. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení
rozhodnutí.

Mgr. Marcela TICHÁ v.r.
předsedkyně

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany

Za správnost:
Marcela Janoušková
oprávněná úřední osoba

Doručuje se:

lx spis

Toto rozhodnutí ze dne 4. 9. 2019, čj.: PŘE/14354/2018-Ro, nabylo právní moci dne 25. 9. 2019.
Připojení doložky provedla Marcela Janoušková dne 10. 1. 2020.
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