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NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, o ochraně veřejného pořádku, o ochraně veřejného 
pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
pro zajištění veřejného pořádku, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, 
o ochraně veřejného pořádku, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské a 
obdobné činnosti, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku. 
 
Stávající obecně závazná vyhláška /schválená ZM 27.04.2022/ reflektuje současnou právní 
úpravu. Podstatnou změnu přinesla v regulaci provozování hostinských a obdobných činností 
na území města, která se v posledních letech řešila již několikrát, na úrovni rady 
i zastupitelstva obce. V této oblasti stanovila vyhláška odloženou právní účinnost, 
a to od 01.06.2023. 
 
Přestože Odbor dozoru a kontroly Ministerstvo vnitra ČR, oddělení dozoru České Budějovice, 
v rámci právního posouzení této vyhlášky došel k závěru, že vyhláška není v rozporu s právními 
předpisy, jeho centrála posléze posuzovala individuální stížnost stěžovatele 
ve vztahu k této vyhlášce, konkr. k čl. 6, který reguluje provozní dobu hostinských 
a obdobných zařízení. Tato regulace byla vztažena na celý intravilán města. Závěr dozorového 
orgánu byl takový, že regulace není proporcionálního charakteru, neboť dopadá i na lokality, 
kde se nepodařilo prokázat narušování veřejného pořádku. Z toho důvodu městu doporučila 
vyhlášku upravit proporcionálním způsobem a regulovat provozní dobu pouze na místa, kde 
k protiprávnímu jednání skutečně dochází a nejedná se pouze 
o tzv. předpolí – přípravné jednání k přestupkům, přípravné jednání vytvářející předpoklady 
pro narušování veřejného pořádku. Stávající vyhláška se tedy mění pouze ve svém čl. 6. 
 
Byla opatřena data, na základě kterých, je možné dále s regulací pracovat. Obce mají nově 
přístup do Mapy kriminality, která je provozována Policií České republiky. Z této aplikace je 



patrno, že v kalendářním roce 2022 bylo pouze v restauraci Apollo spácháno 
12 přestupků, z toho jeden trestný čin /odcizená kabelka/. Na toto zařízení také směřuje 
nejvíce stížnosti ze strany občanů, a to jak písemných, tak ústních. Tyto skutečnosti deklarovali 
i policisté OO PČR Sezimovo Ústí, kteří téměř každý týden řeší nějaké události v souvislosti 
s provozem Apolla. Další stížnosti vedou k restauraci Candys Bar (Průmyslová 651 vedle 
ubytovny Jitřenka) a ke Sport baru na nám. Tomáše Bati (v současné době uzavřen z důvodu 
probíhající rekonstrukce celého objektu). Dle názoru ministerstva lze  
u těchto restauračních zařízení provozní dobu omezit, neboť v souvislosti s jejich provozem 
reálně k protiprávním jednáním dochází, což zároveň může město podpořit listinnými důkazy.  
 
Ministerstvo uvedlo, že není oprávněno posuzovat samotnou oblast ochrany hospodářské 
soutěže, s odkazem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dále také „Úřad“. Z tohoto 
důvodu město oslovilo Úřad k posouzení předmětné vyhlášky. Úřad však uvedl, že rozhoduje 
až v konkrétní věci v rámci správního řízení; informativní hledisko 
pro futuro poskytuje pouze výjimečně, v situacích, kdy by mohlo dojít k výraznému ovlivnění 
některého sektoru hospodářství, popř. v případě dopadu na velké množství soutěžitelé či 
spotřebitelů. Neboť vyhláška tato hlediska nesplňuje, nebyla Úřadem posuzována. 
 
Cílem obce je ve svém územní obvodu pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů, a to v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi – jde o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví atd. Na základě 
tomto principu se tento právní předpis vydává. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
PŘÍLOHY 
Návrh předmětné OZV 
Vyrozumění o výsledku šetření ze dne 19.12.2022 ze strany Ministerstva vnitra ČR 
Přípis ze dne 06.10.2022 ze strany OO Sezimovo Ústí PČR 
Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k žádosti o stanovisko ze dne 31.01.2023 
 
 


