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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2020, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se omezuje provozní doba pohostinských
zařízení v centru města Tišnova, ve znění vyhlášky č. 4/2019, dle přílohy č. ...
zápisu
II.

vydává
obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se omezuje provozní doba
pohostinských zařízení v centru města Tišnova, ve znění vyhlášky č. 4/2019, dle
přílohy č. ... zápisu

Zpracováno dne 12.06.2020
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Hladká Jana,
Ph.D.
vedoucí odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána k vydání vyhláška č. 7/2020, a to ve dvou
variantách. První varianta zcela ruší vyhlášku č. 4/2018, druhá varianta mění (prodlužuje)
zavírací dobu pohostinských zařízení o jednu hodinu (na 24. resp. na 2. hodinu ranní).

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (11.06.2020
14:50)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána k vydání vyhláška č. 7/2020, a to ve dvou
variantách. První varianta zcela ruší vyhlášku č. 4/2018, druhá varianta představuje stávající
text vyhlášky, kde se mění (prodlužuje) toliko zavírací doba pohostinských zařízení o jednu
hodinu (rozšíření do 24. resp. do 2. hodiny ranní). V případě, že nebude schválena ani jedna z
předložených verzí, bude i nadále zachován stávající stav daný vyhláškou č. 4/2018 ve znění
vyhlášky 4/2019.
Na přínos regulace provozní doby pohostinských zařízení v centru města Tišnova jsou
protichůdné názory, které byly prezentovány i v Tišnovských novinách. Na jednu stranu je
občany pozitivně vnímáno, že došlo ke zklidnění centra města a významně poklesla míra
rušení nočního klidu, jak vyplývá i ze zprávy Městské policie Tišnov. Komise pro dopravu a
bezpečnost se opakovaně vyjádřila pro existenci regulační vyhlášky. Do září 2019, kdy byla
regulace vyhláškou č. 4/2019 rozšířena i na ulici Jungmannovu, docházelo k opakovaným
stížnostem obyvatel v této ulici na rušení nočního klidu a hlučný provoz restaurace Café u
Palce. Poté, kdy došlo k omezení provozní doby tohoto zařízení, obdrželo město Tišnov
nesouhlasná stanoviska nejen ze strany pana Miroslava Navrátila jakožto jeho vlastníka a
provozovatele, ale i ze strany dalších občanů Tišnova i přespolních, kteří městu adresovali
petici "Chceme otevřený Tišnov", ve které požadují zrušení omezení provozní doby
restauračních zařízení v centru města.
Město Tišnov v reakci na danou situaci vyhlásilo anketu, kde se nejen občané města Tišnova
mohli vyjádřit k problematice regulace provozní doby pohostinských zařízení. Výsledky jsou
následující - 59 % respondentů je pro úplné zrušení vyhlášky, 19 % chce vyhlášku nechat beze
změny a 17 % je pro zachování vyhlášky s prodloužením provozní doby. 5 % respondentů
navrhuje jiné řešení. Není ovšem nezajímavý údaj o tom, že pouze 39 % respondentů bydlí v
lokalitě dotčené regulací předmětnou vyhláškou.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA TIŠNOVA

č. 7/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní
doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova, ve znění obecně závazná vyhlášky města
Tišnova č. 4/2019
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání č. 3/2020 dne 22.6.2020 vydalo na základě
ustanovení § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských
zařízení v centru města Tišnova, vydaná Zastupitelstvem města Tišnova dne 18.6.2018, ve znění
obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2019, se zrušuje.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

....................................................................

....................................................................

Ing. Karel Souček
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 7/2020,
kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 3/2020 dne 22.6.2020 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která by
mohla, zejména v době nočního klidu, narušovat veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými
mravy, ohrožovat majetek, zdraví a soukromí občanů, tedy regulace provozní doby
pohostinských zařízení.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření takového stavu, který umožní bezproblémové
soužití občanů města Tišnova, bude chránit nejen veřejný zájem, ale i soukromé a rodinné právo
a především právo na pokojné bydlení a spánek, a zároveň budou vytvořeny vhodné podmínky
pro podnikání.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem dodržování souhrnu společenských, etických a právních norem, které
vede ke klidnému a spořádanému soužití,
b) pohostinským zařízením provozovna, ve které je provozována živnost „hostinská činnost“°;
hlavním znakem je obsluha hostů s podáváním jídla, nápojů k bezprostřední konzumaci a
zabezpečení příslušných doplňkových prodejů a služeb,
c) místy s regulovanou provozní dobou v Příloze č. 1 této vyhlášky vymezené území v k.ú. Tišnov
d) dnem pracovního klidu všechny dny ve smyslu § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 3
Omezení provozní doby
V místech s regulovanou provozní dobou se stanoví provozní doba všech pohostinských zařízení,
které jsou na něm umístěny, takto:
a) konec provozní doby: v pátek, sobotu a ve dnech předcházejících dnu pracovního klidu
nejpozději do 02:00 hodin následujícího dne a v ostatních dnech do 24:00 hodin, to však
neplatí dne 31.12., kdy se konec provozní doby nestanoví,
b) počátek provozní doby: v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu nejdříve od 09:00
hodin, v ostatních dnech nejdříve od 07:00 hodin.

Článek 4
Zrušovací ustanovení a účinnost
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba
pohostinských zařízení v centru města Tišnova, ve znění obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.
4/2019.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

....................................................................

....................................................................

Ing. Karel Souček
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Tišnova č. 7/2020
Vymezení míst s regulovanou provozní dobou pohostinských zařízení v k.ú. Tišnov








náměstí Míru
Komenského náměstí
Kostelní ulice
Radniční ulice
Janáčkova ulice
Brněnská ulice po křižovatku s ulicí Dvořákovou
Jungmannova ulice

Zpráva o účinnosti a dodržování OZV č. 4/2018 omezující provozní dobu
pohostinských zařízení v centru města a doplnění o OZV č. 4/2019 (rozšíření o
ul. Jungmannova)
Obecně závazná vyhláška omezující provozní dobu pohostinských zařízení byla přijata na základě
dlouhodobě a stále se opakujících stížností obyvatel žijících v blízkosti těchto zařízení.
V reakci na neutěšený stav byla upravena pracovní doba Městské policie Tišnov. Po absolvování
prvních nočních služeb bylo zjevné, že stížnosti obyvatel Tišnova jsou oprávněné a opodstatněné.
V době, kdy si většina pracujících osob zaslouží odpočinek, začínal nebo pokračoval v jejich
bezprostředním okolí noční život do brzkých ranních hodin. V případě některých provozoven 7 dní
v týdnu, 365 dní v roce. Situace gradovala v letních měsících, kdy mají lidé obvykle za účelem větrání
otevřena okna po celou noc.
K regulaci provozní doby pohostinských zařízení v nejinkriminovanějších částech města bylo
přistoupeno po důkladném zvážení a vyhodnocení veškerých dostupných poznatků a informací. Po
počátečních snahách o porušování a obcházení vyhlášky ze strany obsluhy provozoven se situace
zklidnila a ustálila.
Pro zasvěcené je evidentní, že obecně závazná vyhláška omezující provozní dobu pohostinských
zařízení v centru města byl krok správným směrem. Regulace provozní doby (v pracovních dnech do
23:00 hod. a o víkendech do 1:00 hod.), by měla být přiměřeně benevolentní a dostačující k tomu,
aby byly zajištěny oprávněné potřeby obyvatel města, v co nejmenší míře narušován veřejný pořádek
a současně nebylo zásadním způsobem omezováno právo na soukromé podnikání.
Bezpečnostní situace ve městě je pravidelně konzultována také s vedením Policie České republiky
v Tišnově. Ze strany PČR je vyhláška jednoznačně pozitivně hodnocena z důvodu zajištění a udržení
veřejného pořádku v Tišnově. Z pohledu MP i PČR byly omezením provozní doby omezeny negativní
jevy především v podobě:
-

rušení nočního klidu v brzkých ranních hodinách,
nadměrný pohyb a kumulace silně podnapilých, hlučných osob v hustě obydlených částech
města,
omezení výskytu kriminálně závadových osob, které se do těchto zařízení stahují
rvaček, hádek, poškozování majetku (např. poškozené dopravní značení aj.),
znečišťování veřejného prostranství zvratky, močí, rozbitým sklem apod.,
pospávajících a válejících se podnapilých osob na veřejných prostranstvích,
zvýšeného pohybu vozidel taxislužby
v neposlední řadě snížení počtu záchytů podnapilé mládeže v nočních hodinách

V mezidobí, kdy v roce 2019 došlo k omezení a následně ukončení provozu provozovny Áčka na nám.
Míru č. 1706, diskotéky Durado Music Club na ul. Brněnská a omezení provozu provozovny Fair Play
na ul. Brněnská byl, z pohledu městské policie, zřejmý nárůst pohybu osob v lokalitě ul.
Jungmannova. Řečeno jinými slovy, problém se „přelil“ do jednoho místa.
Z uvedených důvodů byla platnost vyhlášky rozšířena i na ul. Jungmannova. Vzhledem ke skutečnosti,
že k rozšíření OZV o ul. Jungmannova došlo v podzimním čase, kdy již obvykle nejsou v provozu letní
předzahrádky restaurací, nemá MP tímto směrem žádné poznatky.

Na ul. Jungmannova jsou situovány tři dotčené provozovny:
- Sport Bar 69 – v rozmezí od měsíce září 2019 do měsíce března 2020 nepřijato žádné
oznámení na porušení OZV.
- Restaurace Sklep – v rozmezí od měsíce září 2019 do měsíce března 2020 nepřijato žádné
oznámení na porušení OZV.
- Café U Palce - v rozmezí od měsíce září 2019 do měsíce března 2020 přijato šest oznámení na
porušení OZV. Ve třech případech bylo porušení OZV vyřešeno s obsluhou na místě poučením
a domluvou. Ve třech případech pak byla věc oznámena správnímu orgánu k projednání.
Veškerá uvedená čísla se týkají pouze statistiky Městské policie Tišnov, nikoli Policie České republiky.
Neoddiskutovatelně lze konstatovat, že o víkendech (podotýkám, že MP Tišnov zajišťuje pouze
víkendové noční služby), cca od 1:30 hod. je Tišnov v současné době, z hlediska výše uvedených
negativních jevů, relativně klidné, bezpečné město a místo pro kvalitní život a zasloužený odpočinek
jeho obyvatel.
vypracoval: Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

dne: 10.6.2020

