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Program zahájí v sobotu 16. 9. 
sousedská slavnost pro celé rodi-
ny v Komenského ulici – ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK.

V neděli 17. 9. se „otevřou dveře“ 
v Dopravním podniku, a Jihlavou 
budou projíždět netradiční trolej-
busy a autobusy speciální okružní 
jízdy. Na pondělí 18. 9. jsou zváni 
všichni, které zajímá doprava Jihla-
vy, do DIODu na KULATÝ STŮL 
K DOPRA VĚ. Bude se zde disku-
tovat k přípravě Plánu udržitelné 
mobility, odborníci z CI2, o.p.s., 
představí výsledky dotazníkové-
ho šetření ke Spokojenosti občanů 
s místním společenstvím; Mobilita 
a místní přeprava obyvatel Jihlavy 
a Ekologická stopa města Jihlavy 
2017. 

JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ na 
Masarykově náměstí v úterý 19. 9. 
nabídne možnost vyšetření základ-
ních parametrů zdravotního stavu, 
prezentaci partnerů z oblasti zdra-
votnictví a organizací pomáhajících 
handicapovaným občanům, soutěže 
a aktivity pro rodiny atd. 

Ve středu 20. 9. se sejdou žáci 
2. a 3. tříd ZŠ na Dopravním hřiš-
ti a utkají se v soutěži „DO PŘÍ-
RODY KOLO-PĚŠKY“. Kdo není 
školákem, a bude si chtít zacvičit, 
má možnost od 10 hod. na Skalce 
u dětského hřiště, kde již od začát-
ku července každou středu probíhá 
cvičení v rámci kampaně PARKY 
V POHYBU. „Cvičení je vhodné i pro 
začátečníky, program přizpůsobuji 
účastníkům, takže je zvládne opravdu 
každý. Nyní v létě přicházejí i praro-
diče s dětmi, kteří je mají na prázd-

ninách.“, uvedla lektorka Lenka 
Vrzalová ze Státního zdravotního 
ústavu. 

Čtvrtek 21. 9. bude patřit pre-
ventivnímu POCHODU PROTI 
ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ, 
procházce s plněním úkolů. Akce je 
především zaměřena na prarodiče s 
vnoučaty. Účastníci se sejdou v 15 
hod. u starého vstupu do ZOO. 

DEN BEZ AUT oslavíme v pá-
tek 22. 9. na Masarykově nám., 
kde budou připraveny osvětové a 
pohybové aktivity pro širokou ve-
řejnost. V podvečer zde odstartuje 
CYKLOJÍZDA. Po celý den bude 
jezdit městská hromadná doprava 
(MHD) ZDARMA. 

V minulých letech některé školy 
tohoto využily a připravily pro své 
žáky soutěž, při které se pohybovali 
po Jihlavě MHD a vyplňovali kvízo-
vé otázky. Samozřejmě je to příleži-
tost i pro občany, kteří běžně MHD 
nepoužívají. Nemusí řešit „jízden-
ky“ a prostě jen nastoupí a svezou 
se. Svaz postižených civilizačními 
chorobami připravil na tento den ve 
Smetanových sadech nácvik chůze 
z holemi Nordic walking – ROZ-
CHODÍME CIVILKY.

Kompletní program bude uve-
řejněn v zářijovém čísle NJR a na 
webu www.jihlava.cz/zdravemesto.

V roce 2000 odstartovala evrop-
ská iniciativa Den bez aut. Od roku 
2002 se rozšířila na celý týden, tzv. 
Evropský týden mobility (ETM). 
K němu se od roku 2007 hlásí i 
Jihlava. 

 Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

Jihlava v září ožije Evropským 
týdnem mobility 

Rušením nočního klidu při akcích 
ve veřejném prostoru se zabýval až 
ústavní soud, který vydal závazné roz-
hodnutí. To nařizuje vedení města 
povolit výjimku pouze vydáním sa-
mostatné vyhlášky o akci. A protože 
zastupitelstvo města nezasedá každý 
měsíc, musejí pořadatelé podobných 
akcí počítat s určitým předstihem po-
dávání žádostí.

Více o tom informuje vedoucí odbo-
ru školství magistrátu:

Vážení pořadatelé akcí,

dne 1. října 2016 došlo v souvislos-
ti s novelou zákona č. 200/1990 Sb. 
ke změně ustanovení, které určovalo 
dobu nočního klidu a umožňovalo 
obcím obecně závaznou vyhláškou 
(OZV) udělovat výjimky ze stanove-
ných časových podmínek.

Změna spočívá v tom, že je vypuště-
na 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, taxativně 
přímo v textu samotné vyhlášky. Jed-
ná 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 schvá-
lilo OZV č. 13/2016 o stanovení 
závazných podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístup-
ných sportovních a kulturních podni-
ků, včetně tanečních zábav a diskoték 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřej-
ného pořádku a o stanovení výjimek 
z doby nočního klidu, ze které je mož-
nost udělení výjimky obcí vyjmuta.  
Přílohou vyhlášky je nový formulář 
„Ohlášení o konání akce přístupné ve-
řejnosti“, který slouží k ohlášení akce 
konané ve venkovním prostoru na 
území Jihlavy.

Ústavní soud judikoval, že: „Veřejný 
zájem, jakým je nerušený odpočinek v 
noční době, má být zájmem na udržení 
místních tradic a na upevňování mezilid-
ských vazeb skrze hlasité noční aktivity 
převážen toliko ve výjimečných pří-

padech. Tyto výjimečné případy, kdy 
se doba nočního klidu stanoví jako 
kratší nebo žádná, je třeba vymezit 
natolik určitě, aby lidé v obci žijící 
mohli počet a rozložení potenciálně, 
částečně či úplně probdělých nocí v 
roce předvídat, tedy aby lidé žijící v obci 
přesně věděli, kdy, či za jakých okolností 
na nerušný odpočinek v délce osmi hodin, 
vzhledem k místním specifi kům, nárok 
nemají, protože osoby tento jejich odpo-
činek narušující za to nebudou podléhat 
veřejnoprávní sankci.

Ústavní soud tedy jasně judikoval, 
jak mají být výjimečné případy, kdy 
je doba nočního klidu kratší nebo 
žádná, stanoveny, a to buď konkrét-
ním datem, datovatelným obdobím 
nebo událostí, jejíž datum je vzhle-
dem k místním tradicím předvída-
telné. 

Jak ze zákona o přestupcích, tak i z 
nálezu Ústavního soudu tedy jasně vy-
plývá, že kratší nebo žádná doba noč-
ního klidu by měla být stanovena jen 
a pouze ve výjimečných případech, a 
to tak, aby byl počet těchto nocí pro 
lidi žijící v obci předvídatelný, a aby se 
mohli tito lidé na tyto výjimečné pří-
pady předem připravit. Zákonem chrá-
něný zájem na ochraně nočního klidu 
má proto přednost před konáním akcí 
či oslav, při kterých by byla doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná.

Ostatní akce konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru musí být 
ukončeny do 22. hodiny, jinak se pořa-
datel vystavuje fi nančnímu postihu.

Touto zákonnou úpravou dochází 
k tomu, že s každou novou akcí kona-
nou 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 nestihne OZV schvá-
lit, v tom případě nelze akci uspořádat 
po 22. hodině. 

Podrobné informace ohledně této 
záležitosti na OŠKT.

 Mgr. Tomáš Koukal, 
 vedoucí  OŠKT

Na akci po 22. hodině 
potřebujete povolení

EVROPSKÝ týden mobility je příležitostí pro všechny věkové kategorie zapojit se 
do pohybových aktivit, připravených pro tuto příležitost.  Foto: archiv MMJ

Od pátku  7. července  do pondělí  
10. července  bylo  na jihlavskou zá-
chytku dopraveno 21 lidí. Všichni za-
chycení  byli muži. 

„Důvody záchytů byly  různorodé. Jed-
nalo se o vyhrožování sebevraždou, ohro-
žování  vlastního života a zdraví, fyzické 
i slovní napadání rodinných příslušníků, 
fyzické i slovní napadání lékařského per-
sonálu, fyzické napadání jiných občanů, 
řízení v opilosti, ničení majetku a krá-
dež,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martin Málek. 

Nejvíce promile alkoholu v dechu 
(3,50)  bylo naměřeno muži z Pelhři-
mova, narozenému v roce 1979, který 
byl velmi agresivní při ošetřování léka-
řem v nemocnici. Dalším zachyceným 
byl muž z Humpolce, narozený v roce 
1985, který  v opilosti páchal trestnou 

činnost a ukradl motorku. Tomuto vý-
tečníkovi bylo naměřeno 1,58 promile 
alkoholu v dechu. 

Největší počet zachycených opilců 
byl z Humpolce, jednalo se celkem o 
tři muže. Mezi nejmladšími zachyce-
nými byli muži narození  v roce 1994. 
Jeden byl agresivní při ošetřování léka-
řem v nemocnici v Novém Městě na 
Moravě, a nebyl ani schopen dechové 
zkoušky na alkohol. Druhý slovně na-
padal své rodiče v Havlíčkově Brodě, a 
bylo mu naměřeno 1,56 promile alko-
holu v dechu.  

„Naposledy byla zcela naplněna kapa-
cita záchytky v květnu 2016, a předtím 
ještě v březnu 2015. Od 1. ledna 2017 
do dnešního dne bylo zachyceno 559 lidí. 
Z tohoto celkového počtu bylo 479 mužů 
a 80 žen,“ doplnil Málek.   -lm-

Opilecký rekord padl


