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Motto k zamyšlení

Světlo na konci tunelu 
může být i blížící se vlak.

„Ten,	kdo	přestává	žasnout	nad	světem,	 
	 začíná	umírat…“	 	 	 	 — Neznámý autor

Snad	každý	zná	ně-
jaké	to	lidové	moudro,	
přísloví	či	pranostiku,						
a		neříkejte,	že	ne.	Tak	
schválně	jen	pro	osvě-
žení	 paměti	 si	 zkuste	
vzpomenout a doplnit. 
Rozbité	zrcadlo,	svědí-
cí	 nos,	 černá	 kočka,	
roz	sypaná	sůl,	líná	hu-
ba,	Boží	mlýny,	vrabec	
v	hrsti	a	stovky	dalších	
zaručených	pravd,	kte-
ré	nás	provázejí	po	celý	
život.	Když	to	nevyjde,	

tak	to	bez	mrknutí	oka	přejdeme,	ale	když	to	
náhodou	„sedne“,	tak	…

Na	Vysočinu	jezdíme	s	mojí	Danuškou	
celkem	často	a	rádi.	Mimo	jiné	tam	v	našem	
firemním	školicím	a	rekreačním	středisku	
trávíme	 téměř	každé	mé	narozeniny.	 I	 ty	
půlkulaté,	padesáté	páté,	nebyly	výjimkou.	
Zabydleli	jsme	se	v	útulné	chatce,	u	kávičky	
si	popovídali	s	Vildou	a	Vlaďkou,	kteří	tam	
správcují	a	v	předvečer	narozeninového	dne	
si	vyšli	na	romantickou	procházku	šeřícím	
se	lesem.	Mám	to	tak	rád.	Držím	se	Da	nuš
činy	ruky	a	do	nekonečna	přetáčím	její	zá-
snubní	 a	 snubní	 prstýnky.	 Točím	 s	 nimi	
a	přitom	cítím	tu	neuvěřitelnou	sílu	kouzla	
okamžiku, kouzla blízkosti a sounáležitosti. 
Prstýnek	Arabely	by	v	tomhle	srovnání	neu-
spěl.	Byl	by	jen	pouťovou	tretkou.	Jsou	pros-
tě	kouzla,	která	neumí!

Ráno	bylo	úžasné.	Z	okna	ke	mně	dolé-
haly	zvuky	probouzejícího	se	lesa	a	z	ku-
chyňky	v	přízemí	tiché	zvonění	lžiček	mí-
chajících	čerstvou	kávu.	Danuška	si	při-
vstala.	 Pomalu	 scházím	 do	 př ízemí	
a snažím se rozpoznat melodii, kterou si 
pozpěvuje.	Konečně	 ji	vidím	v	celé	 své	
kráse.	Bosé	nohy	tančí	kolem	stolu	se	sní-
daní	a	pod	světle	modrým	dlouhým	trič-
kem	 je	 skryto	vše,	co	stojí	 za	odhalení.	
Všimla	si	mě.	Dívám	se	do	jejích	šibalsky	
svítících	očí	a	poslouchám	zvonivý	smích,	
se	kterým	na	mě	volá:	„Lubošku, budou 

křtiny, přelila jsem hrnek s kafem…“.	
Taky	mě	to	rozesmálo.	

Po	snídani	jsme	sedli	na	kola	a	vyrazili	
k	vodní	nádrži	Pilská.	Počasí	bylo	tak	akorát	
a	naše	tempo	dávalo	dost	příležitostí,	aby-
chom	se	mohli	kochat	okolím.	Někde	mezi	
Bránským	 rybníkem	 a	 Tálským	 mlýnem	
jsme	se	na	chvíli	zastavili.	Nějaká	ta	přestáv-
ka	na	odpočinek	už	se	přece	jen	hodí	a	pitný	
režim	je	v	našem	věku	základ.	Lehký	vítr	si	
pohrával	s	Danuščinými	vlasy,	a	když	při	
pití	 zaklonila	hlavu,	 vypadala	nádherně.	
Najednou	se	rozkašlala	a	levou	ruku	zvedala	
k nebi. „Lubi podívej, čápi letí…“.	Zadíval	
jsem	se	na	nebe	nad	námi.	Opravdu.	Byli	do-
konce	dva	a	nejen,	že	nad	námi	letěli,	ale	
začali	nad	námi	i	kroužit.	Přistihl	jsem	se,	že	
je	nevidím	rád.	Ráno	přelitý	hrnek	a	 teď	
tihle	dva	majestátní	ptáci.	Sklopil	jsem	oči	
a	pozoroval	Danuščin	šťastný	výraz	ve	tváři.	
Byla	opravdu	šťastná.	

Pomalu	jsme	sjížděli	k	naší	chatce.	Měli	
jsme	dobrých	35	kilometrů	v	nohách,	vlastně	
ve	šlapátkách,	ale	bylo	nám	dobře.	Kousek	
od	chatky	stál	Vilda,	správce	areálu.	Pravou	
rukou	na	nás	mával	a	v	levé	za	sebou	táhl	
nějaký	vozík.	Zatavili	jsme	u	něj	a	pozvali	
jej	 i	 s	Vlaďkou	na	večerní	malou	oslavu	
mých	narozenin.	Potěšilo	ho	to	a	slíbil,	že	se	
staví.	Pak	se	nadechl	a	s	tajemným	výrazem	
ve	tváři	se	zeptal:	„Poslyšte Fialky, nechcete 
koupit přívěsný vozík za kolo? Je v bezvad-
ným stavu a navíc pro dvojčata“.	

Večer	 jsme	 seděli	 na	 verandě	 chatky	
a	pozorovali	hvězdy	nad	námi.	Nic	jsme	ne-
hledali.	Ani	souhvězdí,	ani	naše	osudy.	Ne
čekali	jsme	ani	až	některá	z	nich	začne	pa-
dat,	protože	naše	přání	a	tužby	jsou	v	našich	
rukách	a	srdcích.	Tu	noc	a	každičký	další	den	
žijeme	s	tím,	že	střepy	zrcadla,	svědící	nos,	
nebo	černá	kočka	naše	životy	nezmění	ani	
horšímu	ani	k	lepšímu.	Jen	my	sami	se	musí-
me rozhodnout, zda je lepší vrabec v hrsti 
nebo	holub	na	střeše.	Jen	my	sami	musíme	
zvážit,	zda	vrabec	uvězněný	v	hrsti	je	oprav-
du lepší než svobodný holub na střeše.

n

PRÁVO V KOSTCe – pro seniory 
Úvod do práva – u3v / muni

V	rámci	celoživotního	vzdělávání	
seniorů	připravila	Právnická	fakulta	
Masarykovy	univerzity	Brno	kurz,	
který	se	zaměřuje	na	úvodní	shrnutí	
základů	 práva.	 Pokud	 máte	 každé	
úterý	od	12:00	do	13:30	hod.,	v	době	
od	1.	září	do	22.	prosince	2020	čas	
a	zájem,	můžete	se	přihlásit:
Osobně:	Jana	Buchalová,	Práv	nická	
fakulta	MU,	Veveří	70,	Brno,	kance-
lář	č.	019.
Telefonicky:	549 498 506
Emailem:	 jana.buchalova@law.
muni.cz

Více	informací	najdete	na	webo-
vých	stránkách	Masarykovy	univerzi-
ty	Brno	www.kurzy.law.muni.cz.

Vrabec v hrsti…

Na slovíčko,
přátelé…
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AUTOVRAKY  
– novelizace  
zákona č. 13/1997  
zákonem č. 162/2020 Sb

Novelizace	zákona	rozšířila	definici	
vozidla,	které	správní	orgány,	správci	ko-
munikací a policie mohou považovat za 
vrak.	To	je	důležité	zejména	pro	zahájení	
řízení	o	odstranění	takového	vozidla	z	po-
zemní	komunikace.	V	minulém	čísle	jsme	
vrak	definovali	 podle	 starého	zákona,	
a	v	tomto	čísle	uvedená	kritéria	rozšiřuje-
me o „chybějící identifikační číslo umís-
těné na karoserii“.	Novelizace	zákona	
tak zjednodušuje šetření k vlastníkovi 
vozidla,	které	po	formální	stránce	prodlu-
žovalo dobu, než mohl být vrak vozidla 
z	 pozemní	 komunikace	 odstraněn.	
Současné	úplné	znění	definice	vraku	tak	
zní	následovně:

Autovrakem se rozumí silniční vozidlo,  
které je pro závady v technickém stavu  
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích a obnovení 
způsobilosti by si vyžádalo výměnu,  
doplnění nebo opravu podstatných  
částí mechanismu nebo konstrukce  
silničního vozidla, nebo které není možné 
identifikovat prostřednictvím identifikačního 
čísla vozidla umístěného na karoserii  
nebo rámu vozidla, za čelním sklem  
nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“).

Zmíněná	novelizace	také	rozšířila	vý-
čet	jednání,	která	jsou	na	dálnicích,	silni-
cích a místních komunikacích zakázána. 
V	novém	ustanovení	se	zákon	zaměřil	na	
vozidla,	která	nelze	považovat	za	„vrak“,	
ale přesto na pozemních komunikacích 
nesmí	být	provozována.	V	zákoně	je	pro	
tato	vozidla	nově	zakotven:

Zákaz odstavovat silniční vozidlo,  
které po dobu více než 6 měsíců nesmí  
být podle zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích  
provozováno na pozemních komunikacích 
z důvodu marného uplynutí lhůty pro  
provedení pravidelné technické prohlídky 
nebo technické nezpůsobilosti vozidla  
zjištěné technickou prohlídkou nebo  
technickou silniční kontrolou.

CO Je PLNÁ ČÁRA  
– co přesně znamená 
(doplnění 1. čísla 2020)

Hodně	starších	řidičů	má	ve	své	pamě-
ti	uloženu	informaci,	že	plná	čára	a	dvoji-
tá	plná	čára	zakazují	v	označeném	úseku	
předjíždění.	Ve	skutečnosti	je	ale	situace	
jiná.	Pojmy	PŘEDJÍŽDĚT	a	PŘEJÍŽDĚT	
jsou	foneticky	velice	podobné,	ale	jejich	
význam	v	silničním	provozu	je	zcela	od-
lišný. 

Starší	řidiči	mají	často	před	plnou	čá-
rou	takový	„respekt“,	že	se	často	obávají	
čáru	přejet	i	v	případě,	že	potřebují	odbo-
čit	na	přilehlá	parkoviště	nebo	jiná	místa	
ležící	mimo	vozovku.	Následnými	mané-
vry	za	daným	úsekem	s	plnou	čarou	se	
potom	snaží	riskantně	otáčet	a	vracet	na	
místo,	kde	původně	chtěli	odbočit.	I	zde	
je podle zákona situace jiná. 

Podélná čára souvislá:
Značku	je	zakázáno	přejíždět nebo ji 

nákladem přesahovat, pokud to není 
nutné	k	objíždění,	odbočování	na	místo	
ležící mimo pozemní komunikaci nebo 
vjíždění	na	pozemní	komunikaci	z	místa	
ležícího mimo pozemní komunikaci.

Dvojitá podélná čára souvislá:
Značku	je	zakázáno	přejíždět nebo ji 

nákladem přesahovat, pokud to není 
nutné	k	objíždění.

U	obou	podélných	dopravních	značení,	
tedy	jednoduché	i	dvojité	plné	čáře	souvis-
lé	to	obvykle	v	silničním	provozu	zname-
ná	i	zákaz	předjíždění,	protože	se	dvě	auta	
vedle	sebe	na	silnici	při	předjíždění	neve-
jdou.	Půjdeli	ale	například	o	předjíždění	
motorky	nebo	cyklisty,	kde	se	auto	i	mo-
torka	či	cyklista	během	manévru	vejdou	
do	jednoho	pruhu,	 je	možné	předjíždět	
i	tam,	kde	je	plná	čára.	Samozřejmě,	po-
kud	v	daném	úseku	není	dopravní	znač-
kou	předjíždění	zakázáno	anebo	nejde	
o	 místa,	 kde	 je	 předjíždění	 zakázáno	
obecnou	úpravou.	Důležité	také	je,	aby	
mezi	vozidly,	která	se	předjíždí,	byla	dodr-
žena	bezpečná	boční	vzdálenost.	

Za	zvýšené	pozornosti	je	možné	po-
délnou čáru souvislou	přejíždět,	ale	jen	
za	podmínky,	že	objíždíte	překážku	nebo	

odbočujete	na	místo	ležící	mimo	pozemní	
komunikaci.

U	dvojité plné čáry souvislé platí, že 
ji	smíte	za	zvýšené	opatrnosti	přejíždět,	
ale	jen	při	objíždění	překážky.	Odbočit	na	
místo ležící mimo pozemní komunikaci 
již	zákon	neumožňuje.	

Otáčení	v	této	souvislosti	zákon	expli-
citně	nezmiňuje,	nicméně	vzhledem	k	to-
mu,	že	taxativně	vyjmenovává	případy,	
kdy	je	možné	uvedené	vodorovné	doprav-
ní	značení	přejíždět	a	otáčení	mezi	ně	ne-
patří,	je	v	tomto	případě	nutné	zvolit	vari-
antu dojetí na nejbližší křižovatku, kde 
odbočíme	na	vedlejší	komunikaci,	najde-
me	vhodné	místo	k	otočení	a	vrátíme	se	
v	opačném	směru.	 	 								n

Doprava

I	 v	 letošním	 „pandemickém“	 roce	
jsme	se	rozhodli	uspořádat	tradiční	„po-
choďáček“	 pro	 absolventy	 SENIOR	
AKADEMIE.	Prozatím	nám	v	tom	hygi-
enická	opatření	nebrání,	nicméně	i	přesto	
musíme	všichni	počítat	s	tím,	že	pár	dnů,	
nebo	i	hodin	před	akcí	se	vše	může	změ-
nit.	Pečlivě	proto	sledujte	aktuální	naříze-
ní	vlády	a	hygieniků,	jejichž	rozhodnutí	
může celou akci zrušit i pár hodin před 
jejím	začátkem.	O	případném	zrušení	by-
chom	vás	informovali	také	prostřednic-
tvím	služby	SMS	operátor.	

Pro	letošní	rok	jsme	vybrali	kratší	tra-
su,	nicméně	s	časově	náročnějším	progra-
mem.	Společně	navštívíme	bývalou	Zá
klad	nu	protiletadlového	raketového	oddí-
lu	 Horákov.	 O	 její	 existenci	 se	 moc	
ne	vědělo,	a	to	i	přesto,	že	s	její	výstavbou	
se	začalo	již	v	roce	1978.	Od	července	
1981	pak	na	této	základně	bylo	umístěno	
32	ostrých	bojových	raket	určených	k	os-
traze	vzdušného	prostoru.	U	vstupu	obdr-
žíte	letáček	s	výkladem	o	historii	a	fungo-
vání	základny	a	sami	si	budete	moci	pro-
jít	celý	areál	včetně	podzemních	hangárů,	
ve	kterých	byla	bojová	technika	ukryta.	
Přistaveno	bude	i	bojové	vozidlo	pěchoty	
(BVP).	Své	střelecké	schopnosti	si	budete	
moci	ověřit	na	vzduchovkové	 střelnici	
s	věrnými	kopiemi	služebních	zbraní,	kte-
ré	používá	Městská	policie	Brno.	Přímo	

Letní branně 
vzdělávací 
seminář  
– 28. srpna 2020

…pokračování na 4. straně ➜ 
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Rušení	nočního	klidu	patří	k	velmi	
častým	příčinám	nesvárů	nejen	mezi	sou-
sedy	ve	velkých	městech,	ale	i	na	venko-
vě.	Každý	jednotlivý	spor	má	své	speci-
fické	souvislosti	 a	počet	 subjektivních	
názorů	na	jednu	a	tutéž	událost	odpovídá	
počtu	lidí,	kterých	se	spor	dotýká.	Nikdy	
nemůžete	rozhodnout	spor	tak	aby	byli	
spokojeni	 všichni	 jeho	 účastníci.	
Charakter	a	intenzitu	hluku,	který	nás	ru-
ší,	 nemůžete	 ničím	 změřit.	 To	 co	 nás	
v noci, ale i ve dne, může rušit je indivi-
duální a žádný zákon pro to nestanovuje 
hranici	decibelů.	Hygienické	předpisy	ur-
čují	pouze	hladinu	hluku,	který	nás	ohro-
žuje	z	pohledu	našeho	zdraví.	Nicméně	
to,	co	nás	ruší,	nemusí	být	nutně	extrémně	
hlasité	a	nemusí	nás	to	nutně	ohrožovat	na	

zdraví.	Takový	více	či	méně	hlasitý	pro-
jev	nás	prostě	„jenom“	ruší.	

Mezi	časté	projevy	hluku,	které	nás	
ruší,	patří	i	štěkot	psů.	Jenom	v	Brně	jich	
lidé	chovají	několik	desítek	tisíc.	Jsou	to	
sice	 právoplatní	 členové	 domácností	
a	zvířecí	miláčci	všech	členů	rodiny,	ale	
jsou	to	také	příslušníci	jiného	živočišného	
druhu,	 jehož	 projevy	 radosti,	 smutku,	
spokojenosti, ostražitosti, zlosti, ale třeba 
i	bolesti	se	od	těch	našich	výrazně	liší.	

Štěkající	psi,	jejich	chovatelka	a	ne-
spokojení	sousedé,	se	v	roce	2016	stali	
aktéry	sporu,	který	v	roce	2018	skončil	až	
u	Nejvyššího	správního	soudu.	Celý	pří-
běh	je	zdlouhavý	a	stanoviska	znesváře-
ných	stran	diametrálně	odlišná.	Právníci	
na	 obou	 stranách	 nešetřili	 argumenty	

a správní orgán ve sporu rozhodl v nepro-
spěch	chovatelky.	Stejně	 tak	 i	Krajský	
soud.	Chovatelka	následně	podala	kasač-
ní stížnost a do sporu tak nakonec vstou-
pil	i	Nejvyšší	správní	soud.	Z	jeho	výroků	
jsem	pro	vás	vybral	některá	právní	stano-
viska, která vás asi nepřekvapí.

V	posuzované	věci	se	měla	chovatelka	
dopustit	přestupku	proti	veřejnému	pořád-
ku	tím,	že	její	psi	plemene	sibiřský	husky	
štěkáním	a	vytím	opakovaně	v	období	od	
června	do	srpna	roku	2016	rušili	noční	
klid.
•	 Nejvyšší	správní	soud	přisvědčuje	

správním	orgánům	a	krajskému	sou-
du,	že	za	rušení	nočního	klidu	lze	
považovat	i	štěkot	a	vytí	psů,	pokud	
bude	výrazně	překračovat	míru	ruše-
ní,	kterou	lze	očekávat	a	kterou	je	
nutno tolerovat u psů chovaných na 
zahradě,	resp.	v	obci,	kde	majitelé	
nemovitostí	zpravidla	psy	chovají.	

•	 Za	rušení	nočního	klidu	jistě	nelze	
považovat	běžné	přirozené	projevy	

…pokračování na 4. straně ➜ 

Opatrovnictví člověka
Soud	 jmenuje	opatrovníkem	osobu,	

kterou	 navrhl	 opatrovanec.	 Neníli	 to	
možné,	jmenuje	soud	opatrovníkem	zpra-
vidla	příbuzného	nebo	jinou	osobu	opat-
rovanci	blízkou,	která	osvědčí	o	opatro-
vance dlouhodobý a vážný zájem a schop-
nost	projevovat	jej	i	do	budoucna.	Soud	
může opatrovníkem jmenovat i jinou oso-
bu	splňující	podmínky	být	opatrovníkem.	

Způsobilost	být	veřejným	opatrovníkem	
může mít i obec, kde má opatrovanec 
byd	liště.

Péče o seniory
V	době,	kdy	senior	nezvládá	samostat-

ně	úkony	související	s	jeho	běžným	živo-
tem,	nastupuje	nejen	pomoc	rodiny,	ale	
i	organizací	poskytujících	sociální	služby	
dle	zákona	č.108/2006	Sb.,	v	platném	zně-
ní,	které	musí	být	v	oblasti	sociálních	slu-
žeb	vždy	registrovány	krajským	úřadem.	
V	 Plzeňském	 kraji	 je	 prostřednictvím	
Odboru	sociálních	služeb	Krajského	úřa-
du	zajišťován	a	plánován	rozvoj	sociál-
ních	 služeb	 pro	 celé	 území.	 V	 obcích	
s	 rozšířenou	působností	 jsou	na	měst-
ských	úřadech	odbory	sociálních	služeb	

a	zdravotnictví,	které	pro	svoji	spádovou	
oblast	zajišťují	poradenství	v	této	oblasti.	
Sociální	služby	se	poskytují	jako	služby	
pobytové,	 ambulantní	 nebo	 terénní.	
Služby	sociální	péče	napomáhají	osobám	
zajistit	jejich	fyzickou	a	psychickou	sobě-
stačnost.

Osobní asistence	 je	 terénní	 služba	
poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	
soběstačnost	z	důvodu	věku,	chronického	
onemocnění	nebo	zdravotního	postižení.

Pečovatelská	služba	je	terénní	nebo	
ambulantní	služba	poskytovaná	osobám,	
které	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvo-
du	věku,	chronického	onemocnění	nebo	
zdravotního postižení.

Tísňová péče	je	terénní	služba,	kterou	
se	poskytuje	nepřetržitá	distanční	hlasová	
a	elektronická	komunikace	s	osobami	vy-
stavenými	 stálému	 vysokému	 riziku	
ohrožení zdraví nebo života.

Odlehčovací služby	jsou	terénní,	am-
bulantní	nebo	pobytové	služby	poskyto-
vané	osobám,	které	mají	sníženou	sobě-
stačnost	z	důvodu	věku,	chronického	one-
mocnění	 nebo	 zdravotního	 postižení,	
o	které	je	jinak	pečováno	v	jejich	přiroze-
ném	sociálním	prostředí.

V domovech pro osoby se zdravot-
ním postižením	se	poskytují	pobytové	

služby	osobám,	které	mají	sníženou	sobě-
stačnost	z	důvodu	zdravotního	postižení,	
jejichž	situace	vyžaduje	pravidelnou	po-
moc	jiné	fyzické	osoby.

V domovech pro seniory	se	poskytu-
jí	pobytové	služby	osobám,	které	mají	
sníženou	soběstačnost	zejména	z	důvodu	
věku,	jejichž	situace	vyžaduje	pravidel-
nou	pomoc	jiné	fyzické	osoby.

V domovech se zvláštním režimem 
se	poskytují	pobytové	 služby	osobám,	
které	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvo-
du	chronického	duševního	onemocnění	
nebo	závislosti	na	návykových	 látkách	
a	 osobám	 s	 Alzheimerovou	 chorobou	
a	ostatními	typy	demencí,	které	mají	sní-
ženou	soběstačnost	z	důvodu	těchto	one-
mocnění.

Ve zdravotnických zařízeních lůžko-
vé	péče	se	poskytují	pobytové	sociální	
služby	osobám,	které	již	nevyžadují	lůž-
kovou	péči,	ale	vzhledem	ke	svému	zdra-
votnímu	stavu	nejsou	schopny	se	obejít	
bez	pomoci	jiné	fyzické	osoby.

Zařízení	sociálních	služeb	a	sociální	služ-
by	jsou	financovány	z	více	zdrojů	a	v	ně-
kterých	případech	na	ně	přispívá	i	uživa-
tel.	Vždy	je	třeba	se	předem	informovat!

n

Mimořádné situace v seniorském věku

Nejvyšší správní soud řešil:
Štěkot psů a noční klid
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psa, ale musí se jednat o exces, kte-
rým již je narušován veřejný pořádek. 

•	 Pro	naplnění	skutkové	podstaty	pře-
stupku	 bude	 zpravidla	 nutno,	 aby	
k hlasitým zvukovým projevům psů 
docházelo	opakovaně,	či	po	nepři-
měřenou	 dobu,	 neboť	 pouze	 výji-
mečné	vytí	či	štěkání	psů	nepřiměře-
né	běžným	poměrům,	může	být	zce-
la	 pochopitelné	 a	 akceptovatelné,	
a	někdy	se	mu,	zejména	v	případě	
chovu	 většího	 množství	 psů,	 jak	
tomu	 bylo	 v	 případě	 chovatelky,	
nelze	vyhnout.

•	 Štěkání	 a	 vytí	 psů	 tak	 zcela	 jistě	
může	naplnit	 formální	znaky	pře-
stupku	proti	veřejnému	pořádku,	jak	
jsou	uvedeny	v	zákoně	o	přestupcích.	
V	posuzované	věci	bylo	prokázáno,	
že	rušení	nočního	klidu	v	důsledku	
projevů	psů	stěžovatelky	pociťovalo	
minimálně	pět	svědků,	které	vysle-
chl	správní	orgán	I.	stupně.

•	 Pokud	jde	o	intenzitu	rušení	nočního	
klidu,	krajský	 soud	zcela	 správně	
poznamenal, že pro posouzení nepři-
měřenosti,	 resp.	 excesivní	povahy	
zvukových projevů – v tomto přípa-
dě	projevů	psů	–	umožňuje	zákon	

správnímu	 orgánu	 určitou	 míru	
správního	uvážení,	neboť	z	povahy	
pokračování	 věci	 zpravidla	 není	
možné	exaktně	hluk	změřit,	protože	
se	většinou	jedná	o	nahodilé	jednání.	

•	 Lze	tak	předpokládat,	že	ani	případ-
né	přivolání	policie	by	nemuselo	vést	
k	objektivnějším	zjištěním,	neboť	po	
jejich	příjezdu	by	se	již	psi	nemuseli	
nijak	projevovat,	nebo	by	jejich	ště-
kání	a	vytí	mohlo	dosahovat	nižší	
intenzity.	

•	 Nejspolehlivějším	 důkazním	 pro-
středkem	se	proto	v	takovém	případě	
jeví	právě	svědecké	výpovědi	lidí,	
kteří	se	v	dané	lokalitě	přes	noc	pra-
videlně	zdržují	a	kteří	 tak	mohou	
nejlépe	vypovědět,	zda	k	excesivním	
projevům dochází.

•	 Není	v	silách	správního	orgánu	zcela	
objektivně	vyhodnotit	intenzitu	psího	
štěkotu	a	vytí,	protože	ne	všichni	jsou	
na	zvukové	projevy	stejně	citliví.	

•	 Správní	orgány	dostatečně	zjistily	
skutkový	stav	věci,	pokud	na	zákla-
dě	výpovědi	pěti	svědků	pobývají-
cích	v	„doslechové“	vzdálenosti	od	
pozemku	stěžovatelky	(nikoliv	pou-
ze v bezprostředním sousedství) uza-

vřely,	že	docházelo	k	opakovaným	
nepřiměřeným	zvukovým	projevům	
psů,	které	tyto	svědky	budily	ze	spa-
ní	a	narušovaly	tedy	noční	klid.

•	 Pokud	je	určitý	právní	problém	mož-
no	 uspokojivě	 vyřešit	 jinými	 než	
trestněprávními	prostředky	(v	širším	
slova	smyslu),	není	z	hlediska	ústav-
nosti	přípustné,	aby	byla	táž	věc	pod
robena správní represi. V posuzova-
ném	případě	však	Nejvyšší	správní	
soud	shledal,	že	zásada	subsidiarity	
správní	represe	byla	respektována.	
Věc	by	patrně	bylo	možno	řešit	také	
v	občanskoprávní	rovině	jako	sou-
sedský	spor,	ze	zjištěného	skutkové-
ho	stavu	je	však	nutno	do	vodit	znač-
nou	intenzitu	rušení	nočního	klidu,	
která	naplňuje	znaky	přestupku	proti	
veřejnému	pořádku.	

Je	zřejmé,	že	k	závěrům,	na	kterých	
několik	roků	pracovali	právníci	na	všech	
úrovních	našeho	správního	a	soudního	
systému,	 lze	 dojít	 i	 selským	 rozumem	
v	mnohem	kratší	době.	Zvažme	proto,	zda	
ve	sporech	které	vedeme,	není	možné	do-
jít	rozumné	dohody	i	bez	vleklých	a	ná-
kladných soudních jednání.        n

…dokončení ze strany 3

Smutná  
zpráva 

Mezi absol-
venty	 Senior 
Akademie je 
nemálo	 těch,	
kteří jsou s ná-
mi	 od	 samého	 začátku.	 V	 roce	 2006,	
v	prvním	ročníku	našeho	vzdělávacího	
programu	byla	i	paní	Marie	Dra	še	rová.	
Drobná	usměvavá	žena	s	velkým	srdcem	
a	neskutečnou	energií.	Celých	15	let	do-
cházela	na	klubové	večery,	ale	i	letní	bran-
ně	vzdělávací	semináře	(pochoďáky).	Ještě	
v	roce	2018	zvládla	i	výlet	na	hrad	Veveří	
a	nevynechala	jedinou	příležitost	se	za	ná-
mi	zastavit.	Na	svých	přednáškách	jsem	ji	
potkával	v	několika	klubech	seniorů	a	ješ-
tě	stihla	pracovat	pro	Český	červený	kříž.	

V	letošním	roce	by	se	dožila	neuvěři-
telných	99	let.	Nicméně	31.	5.	2020	nás	
zastihla	smutná	zpráva.	Paní	Marie	Draše
rová zemřela. Je nám to moc líto a bude 
nám	chybět.	Patřila	do	naší	velké	absol-
ventské	rodiny	a	určitě	nejsme	sami,	kteří	
ji	měli	rádi.	

n

na	základně	je	možnost	posedět,	dát	si	
kávu, pivo nebo limonádu a trošku si od-
počinout.	

Vaše	cesta	ale	začne	v	Mariánském	
údolí,	na	parkovišti	přímo	na	končené	
autobusové	linky	č.	55,	kde	proběhne	re-
gistrace	účastníků,	předání	organizač-
ních	pokynů	a	stravenek.		Převýšení	není	
náročné	a	velká	část	cesty	vede	stínem	
lesa.	Na	trase	najdete	několik	příjemných	
zastávek	k	odpočinku	i	pěkné	vyhlídce.	
V	polovině	trasy	absolvujete	prohlídku	
zmíněné	Základny	protiletadlového	ra-
ketového	oddílu	Horákov	a	po	ní	budete	
pokračovat	 směrem	 na	 Podolí.	 Těsně	
před	jejím	koncem	vás	orientační	šipky	
přivedou	do	klidného	prostředí	Zukalova	
rybníku.	Tady	vás	čeká	tradiční	„Stráž
níkův	guláš“.	Po	obědě	už	vám	zbývá	
pouze	jeden	kilometr	cesty	na	konečnou	
zastávku	autobusové	linky	55.	Celá	trasa	
není delší než 7 kilometrů a není zdaleka 
tak	náročná	jako	ta	loňská.	Samozřejmě	
vítána	jsou	i	vnoučata,	pokud	je	budete	
mít na hlídání. 

Registrace	je	možná	telefonicky	na	
čísle:	548 210 035,	případně	na	elektro-
nických	adresách:	luboslav.fiala@mpb.
cz, petra.kubisova@mpb.cz. 
Datum	konání:	28. 8. 2020
Čas	registrace	na	STARTU:	9:0010:00
Místo	STARTU:	Mariánské údolí  

–	konečná	autobusové	linky	č.	55

Pozor na možnou výluku bus. 55 

Do	31.	8.	2020	jede	v	úseku	Náměstí	
Karla	IV.	–	Mariánské	údolí	odklonem	
ulicí	Holzovou	a	přes	Podolí.	Na	odklo-
nové	 trase	 obsluhují	 pouze	 zastávky	
Muzeum	dopravy,	Slatina,	rozcestí,	Po
dolská	a	Mariánské	údolí.	Vybrané	spoje	
jsou	ukončeny	v	zastávce	Jírova.

Pozor! Registrace! Pozor!

K registraci na startu si připravte 
50,- Kč,	které	jsou	určeny	jako	vstupné	
do	areálu	Základny	protiletadlového	ra-
ketového	oddílu	Horákov.	
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