1) Na jakém právním základě je v současné době ze strany městského úřadu stanovována doba nočního
klidu odlišná od doby nočního klidu danou všeobecně platnou právní úpravou.
Městský úřad resp. město Police nad Metují v současné době žádným svým obecně závazným předpisem
neupravuje dobu nočního klidu. Platná obecně závazná vyhláška č. 03/2014 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 k zajištění veřejného pořádku pouze
stanoví, kdy a za jakých podmínek je možné venkovní veřejné produkce konat.
2) Jaký byl konkrétní postup ze strany městského úřadu v případě povolení koncertu „Bez Šance Fest 3“
pořádaného v místě Vražedného pobřeží Police nad Metují dne 22.7.2017 v době od 17,00 do 00,30 hod.
dne následujícího – tedy na jakém právním základě bylo konání této akce povoleno, kdy - kým a jakým
způsobem bylo povoleno. Zároveň žádám o poskytnutí kopií veškerých dokumentů (zápisů, rozhodnutí
apod.) souvisejících s povolením zmíněného koncertu.
Městský úřad v souladu s výše obecně závaznou vyhláškou města Police nad Metují č. 03/2014 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 k zajištění veřejného pořádku
přijal dne 16.6.2017 oznámení o konání koncertu „Bez Šance Fest“, který se má uskutečnit v „Hospůdce u
Pavla“ na Žděřině (nikoli na „Vražedném pobřeží“ jak je uvedeno v dotazu). Pořadatel akce tak splnil
povinnost uloženou mu uvedenou obecně závaznou vyhláškou. Městský úřad oznámení zaevidoval a tím
jeho role skončila.
Pro vyjasnění problematiky konání veřejných hudebních produkcí na území města Police nad Metují je třeba
uvést, že citovaná vyhláška č. 03/2014 neopravňuje městský úřad udělovat povolení ke konání venkovní
hudební produkce. Sama stanoví, kdy venkovní produkce konat nelze, a kdy a za jakých podmínek naopak
ano. Definuje i možné výjimky. O výjimkách rozhoduje rada města na základě žádosti, kterou je třeba podat,
má-li venkovní hudební produkce končit po 22. hodině, když další den je pracovní, anebo po 2. hodině ranní,
když je tímto dnem den pracovního klidu. V ostatních případech vyžaduje vyhláška pouze formální ohlášení
(to je i případ koncertu Bez Šance Fest). Ještě je třeba připomenout, že vyhláška neřeší rušení nočního klidu
překračováním hlukových limitů nad stanovenou mez, tedy ani případné udělení výjimky radou města
neznamená, že pořadatel dostal povolení překračovat nařízením vlády stanovené limity, to nadále zůstává v
odpovědnosti každého pořadatele.

