
Zástupkyně veřejného ochránce práv 
      RNDr. Jitka Seitlová 

 

V Brně dne 9. listopadu 2012 
         Sp. zn.: 26/2011/VOP/KČ 

 
Vážená paní Ch., 
 

navazuji na závěry své zprávy o šetření postupu Úřadu městské části Praha 6 
a Magistrátu hl. m. Prahy ve věci užívání baru umístěného v obytné zástavbě 
v rozporu s kolaudací, kterou jsem Vám zaslala v březnu letošního roku. Sděluji Vám, 
že na základě reakcí úřadů na tuto zprávu jsem se rozhodla své šetření ukončit, 
neboť tam, kde to bylo možné, se nápravy podařilo dosáhnout. 

 
Ředitel Magistrátu hl. města Prahy uznal, že věc je třeba neodkladně řešit 

a sdělil mi, že vyzve stavební úřad, aby provedl v předmětném baru kontrolní 
prohlídku stavby a ověřil maximální možnou hlasitost umožněnou limiterem (případně 
provedl měření hladiny hluku ve spolupráci s hygienickou stanicí) a vyvodil ze svých 
zjištění důsledky. Úřad městské části Praha 6 mě následně informoval, 
že v provozovně provedli dne 4. 4. 2012 (pátek) od 22:00 do 24:00 hod. předem 
neohlášenou kontrolu vedoucí tří odborů úřadu, které řešily dosavadní stížnosti na 
provoz baru. Úřad mi zaslal písemné vyjádření společnosti A., s. r. o., ze srpna 2011, 
podle něhož tato firma provedla v prostoru baru měření hluku a na základě tohoto 
nastavila limiter na audio aparatuře na hodnotu, která odpovídá hladině hluku 65 dB. 
Osoby provádějící kontrolu se v baru chovaly cca 1,5 hodiny jako běžní hosté, teprve 
následně požádali provozovatele baru, aby jim umožnil zkontrolovat též mixážní pult. 
Z výsledků kontroly vyplývá, že v baru hrála po celou dobu automatem volená 
nerušící hudba, která umožňovala komunikaci návštěvníků baru, a že limiter 
neumožňuje manuální zvyšování hlasitosti hudební produkce. 

 
Z telefonického rozhovoru pověřeného zaměstnance Kanceláře veřejného 

ochránce práv s Vaším synem Ing. J. H., dne 3. 10. 2012, taktéž vyplynulo, že situaci 
vnímá subjektivně jako méně obtěžující, než tomu bylo dříve. Na základě výše 
uvedených informací proto šetření Vašeho podnětu tímto dopisem končím. 
 
 S pozdravem 
 
 
 
Vážená paní 
V.Ch. 
místopředsedkyně 
Společenství vlastníků jednotek 
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