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Ing. Michael Canov – senátor – volební obvod č. 34 Liberec

MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Úřad vlády České republiky
K rukám předsedy vlády 
Ing. Andrej Babiš
118 01 Praha 1 - Malá Strana
DS ID: trfaa33

MVČR
K rukám ministra 
Mgr. Lubomír Metnar
170 34 Praha 7
DS ID: 6bnaawp 

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                               Chrastava
           VED/1988/2018/mc   02.05.2018

Žádost o předložení návrhu zákona stanovující oprávnění obcí zakázat pořádání akcí 
typu technoparty či teknopárty v případě hrozby ohrožování širokého okolí 
dlouhotrvajícím hlukem včetně hluku v době nočního klidu.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře obrany, 
obracím se na Vás jako senátor České republiky za volební obvod č. 34 Liberec a jako 
starosta města Chrastava s žádostí o předložení návrhu zákona stanovující oprávnění obcí 
zakázat pořádání akcí typu technoparty či teknopárty v případě hrozby ohrožování širokého 
okolí dlouhotrvajícím hlukem včetně hluku v době nočního klidu.

Podnětem pro podání této žádosti byla teknopárty konající se pod názvem CZarotek Free 
Party 2018 konající se několik dnů a nocí na konci dubna až 1. května 2018 na katastru 
Statutárního města Liberce. Konáním této akce sice byla porušována permanentně obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberce č. 3/2009 http://www.liberec.cz/cz/mesto-
samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-3-2009-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-
mesta-liberec-verejnem-poradku.html (dále jen „OZV“) a to hned několikrát, jako bylo pozdní 
ohlášení (až těsně před pořádáním akce, namísto 10 dnů předem), nesplnění povinností 
v OZV uvedených a především nedodržování nočního klidu, a tím páchán permanentně 
přestupek, nicméně Policie České republiky nejenže nechtěla zabránit na základě „pouhého“ 
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přestupku (akce pořádaná v rozporu s OZV) zahájení z tohoto důvodu nelegální akce (což by 
bylo nejlepší, věděla se o akci předem), ale soustavně odmítala na základě „pouhého“ 
přestupku zakročit a akci pořádanou v rozporu s OZV ukončit, byť to bylo dle mého právního 
názoru její zákonnou povinností. Nechtěla totiž, řečeno slovy krajského ředitele PČR, aby se 
opakoval CzechTech 2005 (policejní zákrok v roce 2005 současný krajský ředitel osobně 
nařídil z tehdejší pozice 1. náměstka policejního prezidenta). Městská policie Liberec, která je 
řízena primátorem Statutárního města, na své povinnosti plynoucí z trvajícího nonstop 
porušování OZV jejich města rezignovala zcela, zřejmě ze strachu, že by to nezvládla.

Vzhledem k tomu, co se dělo po zásahu PČR na ChechTech 2005, se na jednu stranu PČR 
nelze divit,  na stranu druhou rezignací jak Policie České republiky tak Městské policie 
v Liberci na dodržování OZV dostala brutální ránu důvěra v právní stát. Nedovedu si 
představit, jak nyní bude možné vyžadovat po občanech dodržování obecně závazných 
vyhlášek a speciálně vyhlášek ohledně dodržování nočního klidu, když každý občan 
registroval, že skupině porušovatelů, jen proto, že byla dostatečně početná, se soustavné  
několikadenní porušování OZV (za přímé asistence PČR) nebránilo (případné správní řízení 
ex post na tom již nic nezmění).  

Akce CZarotek Free Party 2018  svým nepřetržitým hlukem a vibracemi (nekonečné duc-duc-
duc….) nesnesitelně obtěžovala po několik dní a nocí obyvatele širokého okolí (včetně 
Chrastavy), v noci prakticky nešlo spát (poznal jsem na vlastní kůži). 

Za daných okolností jsem dospěl k názoru, že je nutná tvorba zákona, která oprávní obce, aby 
na svém katastru obdobné akce zakázaly. A aby porušení takového zákazu nebylo jen 
přestupkem (nedodržení obecně závazné vyhlášky), ale trestným činem, kdy by Policie České 
republiky zasahovala.   

V této souvislosti konstatuji, že dle mých informací již v roce 1992 přijala Velká Británie 
zákon „Criminal Justice Akt“ v reakci na obdobnou akci konanou na jejím území, který 
takové akce na území Velké Británie zakázal. Je mi zřejmé, že odpůrci takového nařízení 
budou argumentovat omezením svobody, ale dospěl jsem k názoru, že je nezbytné také hájit 
práva prostých lidí, kteří těmito akcemi trpí. Je také zřejmé, že skutečnost, že se na akci 
pohybovala téměř polovina cizinců, svědčí o tom, že konání obdobných akcí je i na území 
dalších evropských států (včetně členů Evropské unie) obtížnější, ne-li nemožné.  Moje žádost 
přitom nesměřuje směrem k plošnému zákazu, ale k oprávnění obcí na svém katastru zakázat.    

Vážený pane premiére, vážený pane ministře obrany, 
vím, že nejsem originální ve svém požadavku. Dle mých informací s požadavkem jít po vzoru 
Velké Británie již přede mnou vystoupil hejtman Libereckého kraje. Především jsem pak 
zaregistroval  Vaší  výzvu pane premiére vůči Vám pane ministře, abyste v dané věci konal a 
připravil legislativní změnu. To vítám, věřím, že se tak stane a že se návrh nového zákona či 
novely některého ze stávajících dostane v dohledné době  do Parlamentu České republiky. 

Závěrem si dovoluji požádat o informování  v legislativním postupu v dané věci.   

S pozdravem   
Ing. Michael   C a n o v  - senátor obvodu č. 34 Liberec a starosta města Chrastava 
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