
Dobrý den,  

dne 10.8.2022 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí otevřený dopis p. Mackovčína a p.  Ing. arch. 

Perlíka. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se zveřejněním otevřeného dopisu (viz. příloha). 

Zastupitelstvo obce trvá na postupu zveřejněném starostou obce dne 1. 8. 2022, jehož vypracování 

bylo doporučeno orgánem PČR.  Zastupitelstvo obce žádá spoluobčany, aby dle stanoviska 

v obdobných případech postupovali. 

 



Otevřený dopis zastupitelstvu obce Seletice 

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, 

byl jsem pozván na oslavu narozenin, která byla součástí akce nazvané 
„sousedské setkání“. Nebyl jsem organizátorem, ale vlivem okolností jsem se stal 
aktivním účastníkem řešení situace za přítomnosti starosty obce a přivolané 
policejní hlídky PČR. Proto bych rád tímto otevřeným dopisem reagoval na 
sdělení zveřejněné na stránkách obce pod názvem „Hudební produkce po 
22:00 hodině“. Tuto svou reakci jsem konzultoval s panem Martinem Perlíkem, 
spolumajitelem pozemku, na kterém akce probíhala.  

Naprosto se shoduji se sdělením starosty obce, že k této nepříjemné události 
vůbec nemuselo dojít. Věřím, že jsem svým osobním přístupem přispěl ke 
zvládnutí chvílemi emoční situace a že jsme společně dospěli ke kompromisnímu 
řešení na místě konání akce. Pro úplnost uvádím, že dne 1.8.2022 byla tato 
nepříjemná situace organizátory dořešena i s policií ČR. 

Bohužel však musím konstatovat, že několik otázek ohledně této akce a obecné 
problematiky rušení nočního klidu zůstala nezodpovězena. 

Začněme tedy od začátku. Tato akce byla původně plánována na 1.7.2022, kdy 
spolumajitel pozemku pan Perlík Martin osobně informoval starostu obce o 
konání této akce včetně účasti živé hudby, jejíž produkce bude probíhat i po 
22:00 hodině. Vzhledem k nepřízni počasí se akce v oznámeném termínu 
nekonala. Konání akce bylo tedy až 29.7.2022, kdy byl starosta obce opět 
informován, tentokrát elektronicky paní Táňou Tesařovou. Argumentace, že 
akce nebyla včas nahlášena na předepsaném tiskopise vyvolává první otázku: 
podléhá tato akce ohlášení a povolení??? 

Je třeba říct, že akce probíhala na soukromém pozemku pro zvané účastníky, 
domnívám se tedy, že ohlašovací povinnost na tiskopise „oznámení o pořádání 
veřejné hudební produkce veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního 
podniku“ , je minimálně diskutabilní v souvislosti s odstavcem „Důležité sdělení“, 
uvedeným starostou obce jako součást článku o hudební produkci po 
22:00 hodině. V něm se uvádí, že soukromé, rodinné akce a podobné oslavy 
nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, mohou tedy probíhat i po 
22:00 hodině, pokud neporušují noční klid. 

V této souvislosti si položme další otázky :kde je hranice hluku považována za 
rušení nočního klidu??? Určí tuto hranici přivolaná policejní hlídka, starosta 



obce , nebo stěžovatel??? Na tyto otázky nám nebyl nikdo schopen odpovědět. 
Pokládám tyto otázky pouze jako podnět k zamyšlení do budoucna, protože 
v případě proběhlé hudební produkce bezpochyby byla tato hranice překročena. 

Starosta obce ve svém sdělení uvádí, že byl opakovaně upozorňován na rušení 
nočního klidu. Nám je znám pouze jeden stěžovatel, chalupář, jehož celá vlastní 
rodina byla akci přítomna a který po příjezdu policie ČR odmítl osobní kontakt 
s policií a stížnost podával telefonicky na vzdálenost cca 150m prostřednictvím 
starosty obce. Takovéto chování je mimo mé chápání, a proto se k tomu nechci 
více vyjadřovat. 

Rád bych tedy touto cestou, společně s panem Martinem Perlíkem, požádal 
občany naší obce, kteří se cítili touto akcí nějak omezeni, aby mě kontaktovali na 
tel. 724 524 390, abychom jim u organizátorů zajistili osobní omluvu. 

Závěrem bych rád vyzval obecní úřad, aby tento otevřený dopis zveřejnil na 
stránkách obce, aby k tomuto tématu mohla proběhnout diskuse mezi občany. 
Některé názory či připomínky můžeme pak společně probrat na starostou 
avizovaném setkání zastupitelstva obce s občany. Nedovolme, aby věční 
stěžovatelé pod záminkou svých práv znepříjemňovali život obyvatel naší obce. 
Včera to byla hudební produkce, zítra se to může týkat každého z nás z důvodu 
hluku z rodinného setkání, grilování, křiku dětí, štěkání psa či kokrhání kohouta 
v ranních hodinách. 

I my přejeme všem krásný zbytek letošního léta. 

 

V Seleticích   03.08.2022 

 

 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

Miroslav Mackovčin    Martin Perlík 

(účastník akce)     (spolumajitel pozemku) 
 
 
 
Předáno na obecní úřad v tištěné podobě a zasláno na email obecního úřadu v elektronické podobě pro 
možnost zveřejnění otevřeného dopisu na WEB-stránkách obce. 


