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Kuřáci před podniky 
Hlučící hosté před některými restauracemi a zábavními podniky, rušení 

nočního klidu, nepořádek na chodníku. To vadí řadě obyvatel města. 
Situace souvisí se zavedením protikuřáckého zákona od konce letošní-

ho května, kdy si hosté na jedné straně chválí čistý vzduch v podnicích, 
na straně druhé vadí zejména obyvatelům z okolí některých podniků hluk 
hostů, kteří si vycházejí zakouřit ven, před provozovnu. Svými hlučnými 
projevy ruší noční klid a zanechávají po sobě na chodníku  nepořádek.
 -lko-

 Otázka ŽN pro politické kluby:  
Sleduje váš politický klub, jak se 

osvědčila letošní úprava vyhláš-
ky města Žďáru n. S. o veřejném 
pořádku právě v oblasti dodržo-
vání nočního klidu mezi 22. a 6. 
hodinou?

Zajímáte se i o zkušenosti měst 
srovnatelných se Žďárem v tom,  
jak tam probíhá kontrola a kroky 
ze strany města, a myslíte, že by 
bylo v nejnutnějším případě řeše-
ním zavedení tzv. policejní hodi-
ny, do které by večer podniky měly 
zavřít?

Město reagovalo zavčas
Na úpravu vyhlášky Město reago-

valo zavčasu - již měsíc před uvede-
ním vyhlášky v platnost si pozvalo 
provozovatele žďárských podniků 
na setkání s městskou policií a vede-
ním města. V rámci schůzky jsme 
se domluvili na opatřeních, která 
mohou provozovatelé podniků rea-
lizovat tak, aby se předešlo zvýše-
nému hluku. Od zavedení vyhláš-
ky neregistrujeme zvýšený nárůst 
hlášení rušení nočního klidu, ani 
stížnosti ze strany občanů. Myslím 
si, že tzv. policejní hodiny nejsou 
reálné a na řešení je třeba spolu-
pracovat. Největší výtka tak v tom-
to problému směřuje k našim záko-
nodárcům, kteří ukládají zákony, 
ale poté nemusí kontrolovat jejich 
dodržování a řešit jejich následky.

Morálka a výchova v rodině 

Noční klid mezi 22. a 6. hodinou 
je již dlouho zavedenou normou, a  
neupravila jej teprve letošní novela 
vyhlášky. Dodržování klidu přece 
monitoruje městská policie. V pří-
padě oznámení, nebo zjištění jeho 
narušování, sjednává pořádek. Není 
problémem případné prohřešky 
nahlásit k vyřešení či zásahu stráž-
níkům. 

Nové vyhlášky, příkazy a zákazy 
nic nevyřeší. Osobně se stavím pro-
ti většině z nich, jelikož brzy více 
či méně omezí naše osobní svo-
body a práva. Základem je správ-
ná morálka společnosti i jednot-
livce. K tomu vede hlavně výchova 
v rodině. Správné vzorce chování 
a jednání nás jednotlivců jsou tím 
nejdůležitějším. Slušní lidé pak žád-
né příkazy a vyhlášky nepotřebu-

jí. Také se domnívám, že Žďár není 
Gotham, ani Sin City. Žádní zločin-
ci u nás snad nežijí.  Tzv. policejní 
hodinu, Batmana, ani Bruce Willise 
u nás nepotřebujeme. 

Prevence a komunikace 

Už žádná další omezení do již tak 
dost komplikované vyhlášky. Pri-
oritou musí být dobrá a intenzivní 
kontrola dodržování vyhlášky, ne její 
další znepřehlednění. Vyhláška, ale i 
následná kontrola by se měla jedno-
značně více soustředit na dodržová-
ní nočního klidu a veřejného pořád-
ku, než na nedělní poslech vrčících 
sekaček. Stížnosti na porušování 
nočního klidu, na nepořádek a niče-
ní veřejného mobiliáře se množí. 
Obdrželi jsme jako klub připomínky 
a náměty od obyvatel některých ulic. 
Tyto připomínky jsme předali panu 
starostovi. Ztotožňujeme se s názory 
obyvatel našeho města, že je důleži-
tá prevence, komunikace, a to nejen 
s občany, ale i s podnikateli. A určitě 
tyto problémy nevyřeší žádná další 
„policejní hodina“, ale pouze jasná a 
důsledná kontrola.

Ne všechny zákony se 
povedly 

Už před zavedením protikuřácké-
ho zákona mnoho občanů i politi-
ků upozorňovalo na hrozící nešvar 
hlučících hostů a pravděpodobný 
nepořádek na chodnících před hos-
podami, restauracemi a bary. Stěžu-
jí si teď i občané z okolí. Letošní 
úprava městské vyhlášky o veřej-
ném pořádku na to nemá prakticky 
žádný vliv, neboť kde není žalobce, 
není ani soudce. Právo kontroly má 
městská policie, ale při počtu tako-
výchto podniků ve městě by jich 
na jednoho policistu v turnuso-
vé službě vyšlo nejméně deset. Se 
stejným problémem se drtivá větši-
na měst setkává úplně stejně. Zave-
dení „policejní hodiny“ či jiných 
restrikčních opatření je ve své pod-
statě omezení svobody podnikání. 
Z historie víme, že zavedení prohi-
bičních opatření na cokoliv se zpra-
vidla minulo účinkem. Smiřme se 
tedy s tím, že ne všechny zákony se 
našemu parlamentu povedly, a trp-
me dále. 

Velmi sledované téma

Samozřejmě, že nejenom pro náš 
politický klub, ale i z pozice vedení 
města jsou rušení nočního klidu a 
nepořádek velmi sledovanými téma-
ty. Ještě před zavedením protikuřác-
kého zákona jsme svolali na městský 
úřad provozovatele restauračních 
zařízení a kladli jsme důraz právě na 
dodržování pořádku před jejich pro-
vozovnami.

Toto téma jsme probírali i na pra-
videlném jednání se strážníky měst-
ské policie. Podle slov velitele nedo-
chází v našem městě k výraznějšímu 
nárůstu těchto přestupků. Je jasné, 
že zmíněný zákon neodstraní kouře-
ní jako takové, a že se najdou přípa-
dy překročení zákona, které budou 
řešeny zákonnými nástroji. Věřím 
ale v ohleduplnost a vstřícnost hos-
tů a kuřáků k blízkému okolí, a že se 
pokusíme „zamést si před svým pra-
hem“.

„Policejní“ hodina zavání 
diktaturou

Na protikuřácký zákon existu-
jí různé názory. To, že existují pod-
niky, kde jsou otevírací hodiny do 
pozdních večerních i časných ran-
ních hodin, je neslučitelné s tím, aby 
kuřáci nemohli chodit před podni-
ky kouřit, někdy již řádně posilnění 
alkoholem. 

Je každého věc, jestli se rozhod-
ne ničit si zdraví, nebo ne, a taky je 
každého věc, zda bude navštěvovat 
podniky s dlouhou otevírací dobou. 
Můj názor na kontrolu veřejného 
pořádku a vyhlášku města je jed-
noznačný -  je naprosto dostačující, 
vzhledem k počtu městských stráž-
níků.  Zavedení jakékoli „policejní“ 
hodiny zavání diktaturou. Každý má 
svoji volbu. Vzhledem k tomu, že 

výše uvedené podniky jsou v blízkos-
ti rodinných domů či paneláků, bych 
byla pro zmírnění protikuřáckého 
zákona ve smyslu toho, aby existova-
la místa uvnitř podniků, kde se neva-
ří, kde by si kuřáci mohli zapálit svoji 
cigaretku. 

Vše je o ohleduplnosti

Nechci se vracet k samotnému 
kontroverznímu zákonu o kouření v 
restauracích. Tento zákon pro restau-
race platí, a Město se s jeho důsledky 
musí vypořádat. Naštěstí se nepotvr-
dily obavy z prázdných restaurací, 
na druhou stranu dochází ke zvýše-
nému hluku v jejich okolí. Situaci ve 
Žďáře vnímáme, a sledujeme i zkuše-
nosti v jiných městech. Nejhorší, co 
by mohlo Město udělat, by byla jed-
notná zavírací doba restaurací. Tím 
by, mnohde likvidačně, zasáhlo do 
podnikání restaurací. To udělali své-
ho času v Británii, a vedlo to jednak 
k rychlému opíjení „než zavřou“, a 
jednak k ulicím plným opilých a hlu-
čících lidí po zavírací hodině. Jsem 
přesvědčen, že vše je jen o ohledu-
plnosti lidí. Tam, kde je nadměrný 
hluk po desáté hodině, samozřejmě 
musí konat městská policie. -lko-
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Během listopadu  a prosince 
jsou žďárské hřbitovy běžně ote-
vřeny od 8.00 do 17.00 hodin.

Výjimkou je právě probíhající 
období Památky zesnulých. Až do 
9. 11. najdeme pohřebiště přístup-
ná do večerních 20 hodin.  

S prodlouženou otevírací dobou 
můžeme počítat i během vánoč-
ních svátků, od 23. do 26. 12. 
Hřbitovy budou přístupné do 
večerních 19 hodin.

Žďár nad Sázavou má čtyři veřej-
ná pohřebiště: hřbitov na Jamské, 
urnový háj v ulici Horní, starý 
hřbitov v areálu poutního koste-
la na ZH a nedaleký nový hřbitov 
pod Zelenou horou. -lko-

Hřbitovy
o Dušičkách


