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ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOV  
materiál pro zasedání konané dne 23.06.2022  
 

 

Zpracoval: Mgr. Monika Krykorková, tajemnice 

Předkládá: Ing. Luděk Šimko, starosta 

Dne: 21.06.2022 

 
Problematika konání akcí typu technoparty 
 

Současná legislativa neobsahuje komplexní úpravu práv a povinností pro konání akcí typu technoparty. 
Město, stejně jako další kompetentní orgány (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, ČIŽP 
a další), nemá k dispozici žádný zákonný prostředek, kterým by „preventivně“ zabránilo konání těchto 
akcí, vyjma soudní obrany. Město, obdobně jako další orgány, může pouze sankcionovat protiprávní 
jednání, ale až po ukončení technoparty. Ukládání sankcí tak neřeší primární problém, který spočívá 
v učinění přítrže pořádání a konání těchto akcí. 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 
technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, 
kterou město vydalo v loni v prosinci, nemůže zabránit pořádání těchto akcí, ale město se díky existenci 
vyhlášky může o konání akce dozvědět s předstihem (pokud organizátor splní svoji povinnost) 
a organizátorovi, účastníkům a dalším osobám uložit povinnosti.  

Taktéž krajská hygienická stanice nemá vůči technoparty účinné nástroje, neboť novelou zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, došlo k odstranění zmocnění KHS měřit hlukové limity 
a k úpravě definice hluku, za který zákon nepovažuje zvuk z produkce hudby provozované 
ve venkovním prostoru.  

Po poslední technoparty na pozemku parc. č. 1029/5 v k.ú Stránské, ve vlastnictví Miroslava Nováka, 
úředníci městského úřadu činí procesní úkony vedoucí ke zjištění veškerých okolností prokazujících 
protiprávní jednání, jaký subjekt se jich dopustil (fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba) 
a zajištění důkazů. Na základě těchto zjištění bude zahájeno přestupkové řízení, minimálně za porušení 
povinností, které stanovuje OZV č. 4/2021. 

Město se hodlá pokusit zabránit panu Novákovi a jeho právnímu nástupci (pro případ, že by pozemek 
účelově převedl na jiný subjekt) pronajímat pozemek za účelem konání veřejné hudební produkce 
soudní žalobou. Vzhledem k tomu, že k negatorní žalobě (žaloba o zdržení se protiprávního jednání), 
v níž je aktivně legitimována (oprávněna) obec, byl dohledán pouze jeden judikát z r. 1999 a veškerá 
odborná literatura je zastaralá, mimořádná rada města po zasedání zastupitelstva projedná objednání 
právních služeb specialisty na problematiku měst a obcí spočívající buď vypracování negatorní žaloby 
a v případě, že by advokátní kancelář došla k závěru, že soudní pře není možná nebo bez naděje 
na úspěch města ve věci, pak bychom požadovali vypracování právního stanoviska, proč se město 
nemůže bránit soudní cestou a nabídku jiného řešení věci. Město hodlá poptat služby u společnosti 
KVB advokátní kancelář s.r.o., IČO 01460412, se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, která je 
poradcem Svazu měst a obcí, vede Poradnu pro města a obce a její specializací je především 
samospráva. 

V případě, že by AK vyhodnotila soudní spor města jako reálný s nadějí na úspěch ve věci, radě města 
bude předložena a zastupitelům zaslána zpráva o závěrech AK. Pro tento případ by bylo vhodné, 
aby zastupitelstvo na dnešním jednání projednalo podání žaloby a pověřilo starostu města 
ke zmocnění advokátní kanceláře k zastupování města v soudním sporu ve věci ochrany 
před obtěžováním hlukem a vibracemi. Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář KVB nebyla v této věci 
zatím oslovena (až po schválení objednávky radou města), nemůžeme najisto předpokládat, že se 
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případného sporu ujme, proto je usnesení zastupitelstva formulováno obecně, aby se o prázdninách 
nemuselo mimořádně scházet. Jestliže AK KVB nebude nabídku města akceptovat, starosta flexibilně 
poptá jiného právního specialistu.  

Odhadem zabere studium podkladů a vypracování žaloby event. stanoviska cca okolo 10 hodin času. 
Zmíněná AK si obvykle účtuje za 1 hodinu práce částku ve výši 2.490 Kč bez DPH. Pokud by vypracování 
žaloby/stanoviska trvalo 10 hodin, pak by odměna činila 24.900 Kč bez DPH, tj. 30.129 Kč s DPH. 
V případě soudního sporu bude muset město zaplatit odměnu za další služby. Prostředky na zaplacení 
externisty budou pokryty rozpočtem ř. 315 Služby vnitřní správy. 

 
 
 
Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Luďka Šimko k právnímu jednání s advokátní kanceláří, 
která se ujme právní věci zdržení se vlastníka pozemku parc. č. 1029/5 v k.ú. Stránské, případně 
jiných pozemků, obtěžováním hlukem a vibracemi v míře nepřiměřené místním poměrům ve městě 
a jeho místních částech a ke zplnomocnění advokátní kanceláře k zastupování města Rýmařov v této 
věci dle předloženého materiálu. 
 


