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Kašpárci 
celého světa 
na Bráně Matky Boží
 8. 6. 2017 – 10. 9. 2017 

 Jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

 Můžete si sami zahrát divadlo s opravdovými loutkami! 

Turistické informační centrum  |  Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava   | otevírací 
doba během výstavy: po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00  |  so–ne 10.00–13.00, 
14.00–18.00  |  základní vstupné 50 Kč  |  snížené vstupné 40 Kč (školáci, stu-
denti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) | děti předškolního věku 30 Kč  |  
rodinné vstupné 120 Kč

Jihlavská radnice připravila letní po-
hádkovou výstavu v atraktivním pro-
středí historické Brány Matky Boží. 

Tentokrát radnice zve na jedinečné 
loutky z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. K vidění bude 152 Kaš-
párků v deseti obřích vitrínách. Sou-
částí výstavy bude herna, kde si ná-
vštěvníci mohou sami zahrát divadlo 
s opravdovými loutkami. 

Tradiční letní pohádkové výsta-
vy připravuje Jihlava už několik let. 
V předchozích letech byla v bráně na-
příklad výstava populární stavebnice 
Merkur, postavičky Pat a Mat a kuli-
sy z natáčení seriálu A je to, kostýmy 
z natáčení Arabely, nebo expozice vě-
novaná oblíbenému Krtečkovi. 

Tradiční výstava, která začíná 
v červnu, je oblíbeným cílem výle-
tů mateřských škol a nižších ročníků 
základních škol na konci školního 
roku, o prázdninách ji vyhledávají ro-
diče nebo vedoucí táborů jako jednu 
z možností trávení volného času dětí, 
např. při nepříznivém počasí. 

Termín konání a otevírací doba:
8. červen – 9. září 2017
po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00
so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studenti, se-
nioři, držitelé průkazky ZTP a ZT-
P/P), děti předškolního věku 30 Kč, 
rodinné vstupné 120 Kč. -tz-

Kašpárci z celého světa 
na Bráně Matky Boží

Změny v nahlašování nočních akcí
dne 1. října 2016 došlo v souvis-

losti s novelou zákona č. 200/1990 
Sb. ke změně ustanovení, které ur-
čovalo dobu nočního klidu a umož-
ňovalo obcím obecně závaznou vy-
hláškou (OZV) udělovat výjimky ze 
stanovených časových podmínek.

Změna spočívá v tom, že je vypuš-
těna možnost obce stanovit kratší 
nebo žádnou dobu nočního klidu 
udělením výjimky.

Od 1. října 2016 je možné stanovit 
výjimečné případy, kdy je doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná, taxa-
tivně přímo v textu samotné vyhláš-
ky. Jedná se o akce, které se budou 
konat ve veřejném prostoru (nikoliv 
v objektu), s dobou ukončení po 22. 
hodině.

Zastupitelstvo města Jihlavy na 
svém 15. zasedání dne 12. 12. 2016 
schválilo OZV č. 13/2016 o stano-
vení výjimek z doby nočního klidu, 
ze které je možnost udělení výjim-
ky obcí vyjmuta. Přílohou vyhlášky 
je nový formulář „Ohlášení o koná-
ní akce přístupné veřejnosti“, který 
slouží k ohlášení akce konané ve 
venkovním prostoru na území Jih-
lavy.

Ústavní soud judikoval, že: „Veřej-
ný zájem, jakým je nerušený odpo-
činek v noční době, má být zájem na 
udržení místních tradic a na upevňo-
vání mezilidských vazeb skrze hlasité 
noční aktivity převážen toliko ve vý-

jimečných případech. Tyto výjimeč-
né případy, kdy se doba nočního kli-
du stanoví jako kratší nebo žádná, 
je třeba vymezit natolik určitě, aby 
lidé v obci žijící mohli počet a roz-
ložení potenciálně, částečně či úpl-
ně probdělých nocí v roce předvídat, 
tedy aby lidé žijící v obci přesně věděli, 
kdy, či za jakých okolností nemají ná-
rok na nerušný odpočinek v délce osmi 
hodin vzhledem k místním specifi kům.

Ústavní soud tedy jasně judiko-
val, jak mají být výjimečné pří-
pady, kdy je doba nočního klidu 
kratší nebo žádná, stanoveny, a to 
buď konkrétním datem, datovatel-
ným obdobím, nebo událostí, jejíž 
datum je vzhledem k místním tra-
dicím předvídatelné. 

Jak ze zákona o přestupcích, tak i z 
nálezu Ústavního soudu tedy jasně 
vyplývá, že kratší nebo žádná doba 
nočního klidu by měla být stanove-
na jen a pouze ve výjimečných pří-
padech, a to tak, aby byl počet těchto 
nocí pro lidi žijící v obci předvídatel-
ný, a aby se mohli tito lidé na tyto 
výjimečné případy předem připravit. 
Zákonem chráněný zájem na ochra-
ně nočního klidu má proto před-
nost před konáním akcí či oslav, při 
kterých by byla doba nočního klidu 
kratší nebo žádná.

Ostatní akce, konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru, musí 
být ukončeny do 22. hodiny, jinak se 
pořadatel vystavuje fi nančnímu po-
stihu.

Touto zákonnou úpravou dochází 
k tomu, že s každou novou akcí, ko-
nanou po 22. hodině, musí být na 
žádost pořadatele schválena nová 
OZV, ve které bude akce taxativně 
vyznačena. Vzhledem k tomu, že ZM 
se nekoná pravidelně každý měsíc, 
může dojít i ke skutečnosti, že se ne-
stihne OZV schválit, a v tom případě 
nelze akci uspořádat po 22. hodině. 

V současné době statutární město 
Jihlava připravuje rozdělení stávající 
OZV 13/2016 na  dvě OZV:

 o stanovení závazných podmí-

nek pro pořádání, průběh a ukonče-
ní veřejnosti přístupných sportov-
ních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, v rozsa-
hu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku,

 o stanovení výjimek z doby noč-
ního klidu.

Tyto OZV budou předloženy ke 
schválení do 21. ZM, konané 19. 6. 
2017. Podrobné informace ohledně 
této záležitosti na OŠKT.

 Mgr. Tomáš Koukal, 
 vedoucí  OŠKT

Vážení pořadatelé akcí,


