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Věc: Žádost o výjimku k Obecně závazné vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností – upřesnění na základě výzvy z 26. 2. 2019 
 
Na základě výzvy Mgr. Jany Foltysová ze dne 26. 2. 2019, která reaguje na doporučení 
Vedení města, upřesňujeme žádost o udělení výjimky k Obecně závazné vyhlášce o nočním 
klidu a regulaci hlučných činností a zařazení vybraných akcí do obecně závazné vyhlášky 
města. 
 
Kompletní žádost: 
 
1. Reprodukovaná hudba (doba trvání do 2:00, kapacita 80 osob, veřejné akce) 
 a) 3x Tančírna na terase 
 b) Půlení prázdnin – součást Týdne divů, vždy v pátek před plesem 
 
2. Živá hudba (doba trvání do 24:00, kapacita 80 osob, veřejné akce) 
- celkem 3x v období červen-září koncert na terase 
 
Z uvedených akcí považujeme za výjimečné a máme přednostní zájem o tyto akce: 
( v reakci na zmiňovaný dopis z 26. 2. 2019) 

1. Otevírání terasy (doba trvání do 24:00, kapacita 80 osob, veřejná akce) 
- výjimečná, tradiční akce spojená se zahájením sezóny na terase, živý koncert  

 
2. Tančírna na terase (doba trvání do 24:00, kapacita 80 osob, veřejná akce) 

- výjimečná akce, která v Opavě nemá obdoby, oblíbená akce, DJ Sio hraje hudbu 
k poslechu a tanci s tematickým přesahem (např. Karibský večer) a v loňském roce  
navštěvované i posluchači z Polska.  
 

3. Půlení prázdnin (doba trvání do 24:00, kapacita 80 osob, veřejná akce) 
- součást Týdne divů, vždy v pátek před plesem 
- akce, která se stala tradiční součástí Týdne divů, který má sám o sobě mnohaletou 

tradici; zároveň se jedná o výjimečnou akci, která se koná pouze jednou ročně 
 
V rámci programu kulturně-uměleckého prostoru KUPE se jedná o tradiční akce (dle 
metodiky MV tradiční akce – akce má buď oporu v dosavadní tradici nebo zakládá tradici 
novou). Tyto akce jsou určeny široké veřejnosti a slouží k upevňování a prohlubování 
dobrých mezilidských vztahů.  
 

Magistrát města Opavy 
Mgr. Jana Foltysová 
(pro kulturní komisi, radu města a zastupitelstvo  
Horní náměstí 69 
746 26  Opava 
 
E-mail: jana. foltysova@opava-city.cz   
 



Právě realizace konverze objektu s nově vybudovanou terasou má tvořit letní „lákadlo“ pro 
setkávání se a  umožnit kulturně-umělecký program v místě, které je svou polohou jedinečné 
(navíc dosti vzdálené od bytové zástavby) 
 
Zejména akce Půlení prázdnin je po dvou letech realizovaných v rámci Týdne divů ukázkou 
výjimečnosti. Po loňské výstavě ke 45. ročníků této akce (nejvíce navštěvovaná výstava 
doposud) byla pevně zakotvena do kalendáře a splňuje všechny parametry požadované 
metodikou MV.   
  
 
 
Předem děkujeme za posouzení a kladné vyřízení. 
 
S pozdravem 
 
Vladimír Peringer 
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