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Most 26. 9. 2016 

Č. j. MmM/107039/2016 

 

Vážená paní Sotová, 

 

dne 5. 8. 2016 jsem obdržel petici občanského spolku Zdraví pro Most s požadavkem vydání 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku, upravující 

ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností na území města Mostu. Petice byla předložena 

k projednání do schůze Rady města Mostu dne 8. 9. 2016 a do zasedání Zastupitelstva města Mostu 

dne 22. 9. 2016. K celé záležitosti Vám sděluji následující: 

 

Porušení nočního klidu je přestupkem podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz rušení nočního klidu je přímo řešen zákonem 

a jeho další úprava v obecně závazné vyhlášce města je nadbytečná. 

 

Obecně mohu konstatovat, že podněty občanů, které dostáváme a souvisejí s hlučnými stroji, 

zařízeními a vozidly, jsou velice ojedinělé, neopakující se (např. vyvážení kontejnerů nebo čištění 

ulic v časných ranních hodinách). V těchto případech je vždy ze strany města snaha vyřídit 

záležitost ke spojenosti občanů. 

 

V posledních letech však statutární město Most zaznamenává časté stížnosti občanů na hluk 

z provozu AUTODROMU MOST a. s. (jízdy závodních vozidel). Proto vedení města vstoupilo 

do jednání s touto společností a důsledně prosazuje realizaci protihlukových opatření, aby zejména 

okolní obyvatelé nebyli hlukem z autodromu obtěžováni. 

 

Závěrem bych Vám chtěl sdělit, že otázka vydání obecně závazné vyhlášky dle požadavku petice 

bude pečlivě posouzena a diskutována v orgánech města. Ujišťuji Vás však, že vedení města bude 

nadále v jednáních k realizaci protihlukových opatření pokračovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Jan Paparega 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

Občanský spolek Zdraví pro Most 

Jitka Sotová 

předsedkyně spolku 

Kostelní 435 

434 01 MOST – Starý Most 
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