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TECHNOPÁRTY v Horních Počernicích 

 

 

 

Vážení občané,  

 

o víkendu proběhla na našem území akce, která svým průběhem velice narušila zejména noční 

klid. Byla jsem na místě v noci z pátku na sobotu společně s PČR, Městskou policií a vedoucí 

živnostenského odboru Ing. Janáčkovou. 

V sobotu jsem jednala s inspekcí životního prostředí, Českou obchodní inspekcí, s pořadatelem 

akce a také s vlastníkem pozemku, který měl nájemní smlouvu na akci „ Audiovizuální produkce 

v cirkusovém stanu“. 

Nepodařilo se nám zajistit ani měření hluku, jelikož hluk z akce na soukromých pozemcích může 

měřit pouze firma, nikoliv Hygienická stanice, a to na základě objednávky Městské části. 

Všechny obvolávané firmy měly ale již plnou kapacitu. 

Nakonec se podařilo alespoň domluvit s majitelem pozemku a s obsluhou aparatury, že po 

22.hod výrazně ztlumí zvuk, což se také stalo. 

Na místní kontrole ve Svépravicích a na Chvalech, o půlnoci ze soboty na neděli, nebyl slyšet 

žádný hluk. 

 

Připojuji vyjádření OŽOSA k akci konané 3. - 5. 6. 2016. 

 

Akce byla včas a bez nedostatků ohlášena podle zákona č. 84/1990 Sb. O právu 

shromažďovacím.  Podle §5 tohoto zákona byly splněny všechny náležitosti ohlášení.  Byl uveden 

svolavatel, název akce, den a místo konání, druh produkce, počet účastníků a jednalo se o 

„kulturní akci na území městské části Praha 20, Horní Počernice“.  

Úřad může akci zakázat jen tehdy, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě – 

popírat nebo omezovat jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 

nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání asociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti z těchto důvodů, případně dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti. 

 

Z přiloženého ohlášení však nic takového není patrné.  

Ing. Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA 

 

 

Velmi mě mrzí, že někteří z vás prožili víkend s obtěžujícím hlukem, ale Městská část takové 

akce nepovoluje a tudíž je nemůže ani zakázat.  

 

 

 

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20 
 

 
 



 


