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USNESENÍ Č. 594/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – Hotel Liberec zast. provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě 

Stručný obsah: Žádost společnosti Hotel Liberec, s. r. o. se sídlem Šaldovo nám. 1345/6, Liberec, 
IČ 27292436 zastupujícího provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě o zkrácení doby 
nočního klidu od 00:30 h do 06:00 h z důvodu konání 4 hudebních produkcí ve dnech 25. 6., 
4. 7., 30. 7. a 12. 8. 2016 na pláži liberecké přehrady. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 25. 6. na 
den 26. 6., v noci ze dne 4. 7. na den 5. 7., v noci ze dne 30. 7. na den 31. 7. a v noci ze dne 12. 8. 
na den 13. 8. vše v r. 2016 od 00:30 hodin do 06:00 hodin, na základě žádosti společnosti Hotel 
Liberec, s. r. o., se sídlem Šaldovo nám. 1345/6, Liberec, IČ 27292436, z důvodu konání 
4 hudebních produkcí na pláži liberecké přehrady, za podmínky omezení hladiny zvuku na 
přijatelnou úroveň 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat rozhodnutí dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 595/2016 

Oslovení firem s poptávkou na ekonomické poradenství v souvislosti s dalšími 
kroky týkajícími se ekonomických aspektů naplňování dohody o společném 
postupu  

Stručný obsah: V listopadu a prosinci 2015 došlo k podepsání dohody o společném postupu mezi 
statutárním městem Liberec, Energií Holding, a. s. a MVV Energií CZ, a. s., která se týká 
vložení infrastruktury SML a EH do Teplárny Liberec. Protože se z ekonomického hlediska 
jedná o věc velkého rozsahu a značně neobvyklou, je předloženo radě města schválení materiálu, 
na základě kterého bude možné začít jednat o možnosti přizvat k dalšímu naplňování dohody 
o společném postupu ekonomického poradce. Součástí materiálu je i seznam oslovovaných firem 
a text poptávky. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

oslovení společností, které se zabývají ekonomickým poradenstvím, dle přílohy č. 3 s žádostí 
o nabídku služeb dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, oslovit společnosti dle přílohy č. 3 s žádostí 
o nabídku služeb dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
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Přílohy: 

k usnesení č. 593/2016 
k usnesení č. 594/2016 
k usnesení č. 595/2016 

V Liberci 22. června 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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Příloha č. 1: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 

Preambule  

Předmětem tohoto záměru je předcházení rizikům spojeným s provozováním sázkových her, 
loterií a jiných podobných her. 

Cílem záměru je při použití zákonného zmocnění dle § 10 písmena a) zákona o obcích zajiště-
ní místních záležitostí veřejného pořádku na území města a zabezpečení ochrany před nega-
tivními jevy spojenými s provozováním některých sázkových her, loterií a jiných podobných 
her, včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí a mladistvých. 

Tento záměr je realizován mimo jiné stanovením podmínek, při jejichž splnění mohou být ně-
které sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány, a to výhradně ve zvláště k tomu 
určených provozovnách (kasinech). 

Tímto záměrem nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů1.  

 

Čl. 1 

Určení času 

1. Na místech, která splní zákonem daná ustanovení o loteriích a podmínky tohoto zámě-
ru, lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry pouze v čase mezi 14:00 
hodinou odpolední a 5:00 hodinou ranní. 

 

Čl. 2 

Podmínky pro povolení provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 

1. Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her bude povoleno pouze 
v provozovnách typu kasino v souladu s povolením uděleným žadateli Ministerstvem 
financí dle loterijního zákona. 

2. Zařazení místa mezi provozovny, ve kterých je povoleno provozování sázkových her, 
je podmíněno získáním místního povolení Magistrátu města Liberec k provozování 
sázkových her dle loterijního zákona, které bude vydáno na dobu jednoho roku. 

3. Žadatel o zařazení mezi místa s povolením na provozování sázkových her a loterií do-
loží závazný návrh vnějšího označení a architektonického řešení provozovny, proka-
zující splnění podmínek podle článku 3 tohoto záměru, a dále stanovisko Městské po-
licie podle článku 4 tohoto záměru. 

 

Čl. 3 

Závazný návrh vnějšího označení a architektonického řešení provozovny 

1. Závazný návrh vnějšího označení a architektonického řešení provozovny musí proká-
zat splnění následujících podmínek, které musí být dodržovány po celou dobu provo-
zování sázkových her, loterií a jiných podobných her: 

                                                 
1 zejména § 2 odst. 1 písm. d) zákona o regulaci reklamy a § 17 odst. 7 a odst. 8 živnostenského zákona. 
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a) výlohy, vstup, okna a jiné otvory provozovny musí být technicky zabezpečeny tak, 
aby nebylo možné nahlížet do vnitřních prostor provozovny, přičemž případné fólie 
nebo jiná úprava oken nesmí barevně rušit ráz okolní zástavby nebo upozorňovat na 
existenci provozovny; 

b) všechny provozovny musí být zřetelně označeny nápisem „Kasino“, přičemž použitá 
velikost, barevnost a styl označení musí odpovídat místnímu rázu a zvyklostem. 
S výjimkou tohoto označení nesmí být na provozovně umístěno jakékoli reklamní 
označení sázkových her, loterií a jiných podobných her nebo jiných událostí pořáda-
ných v provozovně, výše výher, vyobrazení, popis nebo jiné označení (např. symboly) 
v ní provozovaných činností nebo jakékoli reklamní označení provozovatele;  

c) vnější označení provozovny nesmí být doplněno o světelné efekty nebo poutače 
s výjimkou podsvícení nebo jiného osvětlení označení provozovny podle odst. b). Ta-
kové podsvícení nesmí používat světelné efekty;   

 

Čl. 4 

Stanovisko Městské policie Liberec 

a) Žadatel o provozování loterií a jiných podobných her je povinen vyžádat si stanovisko 
Městské policie Liberec k umístění provozovny v požadovaném místě z hlediska rizik 
při zajištění veřejného pořádku. Toto stanovisko je podkladem pro zastupitelstvo měs-
ta při rozhodování o zařazení adresy provozovny mezi místa s povolením na provozo-
vání sázkových her a loterií.  

 

Čl. 5 

Vyřazení z povolených míst pro provozování sázkových her a loterií 

1. Provozovatelé stávajících povolených míst pro provozování sázkových her a loterií 
budou mít 3 měsíční ochrannou lhůtu (počítáno od 1. 1. 2017) na to, aby splnili všech-
ny výše stanovené podmínky pro provozování sázkových her a loterií.  

2. Zastupitelstvo města může vyřadit místo ze seznamu povolených míst pro provozová-
ní sázkových her i v době trvání platnosti povolení od Ministerstva financí a Magistrá-
tu města Liberec k provozování sázkových her, kterým žadatel disponuje, pokud: 

a) činnosti v provozovně opakovaně narušují veřejný pořádek; 

b) provozovatel přestal splňovat výše uvedené podmínky. 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

                                                   

Rada města Liberec 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

 

            Hotel Liberec s.r.o. 

            Martina Zdvořáková 

            Šaldovo náměstí 1345/6 

            460 01 Liberec 1 

                  

 

 

 

 

Rada města Liberec na základě žádosti společnosti Hotel Liberec s.r.o., zastoupené jednatelkou 

Martinou Zdvořákovou, se sídlem Šaldovo nám. 1345/6, 460 01 Liberec, IČ 27292436, 

v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 

3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 

4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

s t a n o v í 

 

výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 

klidu pro čtyři hudební produkce konané na pláži liberecké přehrady za podmínky omezení 

hladiny hluku na přijatelnou úroveň následovně: 

 

v noci ze dne 25. 6. 2016 na den 26. 6. 2016 od 0:30 do 06:00 hodin 

v noci ze dne 04. 7. 2016 na den 05. 7. 2016 od 0:30 do 06:00 hodin 

v noci ze dne 30. 7. 2016 na den 31. 7. 2016 od 0:30 do 06:00 hodin 

v noci ze dne 12. 8. 2016 na den 13. 8. 2016 od 0:30 do 06:00 hodin. 

 

 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 14. června 2016 byla statutárnímu městu Liberec doručena pod čj. CJ MML 122519/2016 

žádost společnosti Hotel Liberec s.r.o., zastoupené jednatelkou Martinou Zdvořákovou, se 

sídlem Šaldovo nám. 1345/6, 460 01 Liberec, IČ 27292436 (dále jen „žadatel“), zastupující 

provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě, o udělení výjimky ze stanovené doby nočního 

klidu. Žadatel uvedl, že pro letní období připravil pro liberecké občany akce pořádané na 

liberecké přehradě, přičemž se jedná o hudební produkce, divadelní představení, akce pro děti, 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  21.6.2016 

Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  

Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 
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závody dračích lodí, nadační běhy apod. Celkem se jedná o cca 35 akcí, z nichž 4 plánované 

hudební produkce překročí 22. hodinu, tj. stanovený začátek nočního klidu. Z tohoto důvodu 

žadatel žádá o posunutí začátku doby nočního klidu, a to na 00:30 hodin při konání 

následujících akcí: 25. 6. – Kapitán DEMO (RAP),  4. 7. – Laco Deczi (jazzová legenda), 30. 

7. – Midi-Lidi (česká electro undergroundová hudební skupina) a 12. 8. 2016 – James Cole.  

 

Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 

doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „Rada města Liberec, Rada Městského 

obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 

stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 

 

Rada města Liberec na své 6. mimořádné schůzi konané dne 21. června 2016 žádost posoudila 

a s ohledem na podporu kulturních akcí ze strany vedení města a jeho zájmu na oživení dění 

v Liberci rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  

 

 

 

 

Poučení o odvolání: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 

              primátor města 
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Příloha č. 2 
 

Vážení, 

oslovujeme Vás s poptávkou po odborném ekonomickém poradenství při jednáních mezi Statutárním 

městem Liberec a firmami MVV Energie CZ, a. s., Energie Holding, a. s. respektive Teplárnou Liberec, 

a. s.. 

Ekonomické poradenství by se mělo týkat těchto okruhů: 

 Ekonomické aspekty realizace projektu GreenNet (modernizace sítě centrálního zásobování 

teplem) -  jedná se zejména o ekonomickou analýzu investiční náročnosti, návratnosti 

investic, modelu financování, vliv na cenu tepla pro koncového zákazníka atd.  

 Dohoda o společném postupu mezi SML, Energií Holding, MVV Energií, Teplárnou Liberec 

týkající se vkladu majetku SML do Teplárny Liberec – kontrola ocenění majetku a ekonomické 

aspekty dohody 

 Další záležitosti související s modernizací systému centrálního zásobování teplem v Liberci, 

řešení majetkových podílů, kontrola finančních výkazů předkládaných Teplárnou Liberec 

Statutárnímu městu Liberec z ekonomického i věcného pohledu apod. 

 Vliv zvoleného řešení na aktuální i budoucí cenu tepla, včetně analýz nákladů apod. 

Předběžný orientační rámec: 20 – 50 hodin měsíčně 

Žádáme Vás o nabídkovou cenu hodinové sazby, za kterou je Vaše firma ochotna a schopna provést 

výše nastíněné práce. U každé jednotlivé objednávky činnosti bude společně odsouhlasen rámec 

hodin potřebný na vykonání konkrétního zadání. Jsme ochotni připustit i nabídku na část naší 

poptávky. 

Zároveň Vás chceme požádat o vyjádření, zda se Vaše společnost nemůže dostat do střetu zájmů při 

naplňování budoucího smluvního vztahu, jehož obsahem by měly být výše specifikované činnosti. 

Pokud budete potřebovat jakékoliv bližší informace, obraťte se prosím na paní Kateřinu Seifertovou. 

(email seifertova.katerina@magistrat.liberec.cz, telefon: 485 243 238) 

Vaši nabídku zašlete do 4. 7. 2016 na emailovou adresu: seifertova.katerina@magistrat.liberec.cz. 
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Příloha č. 3 
 

Seznam firem pro oslovení: 

 

  Název Webové stránky Sídlo společnosti 

1 VGD - Audit www.vgd.eu Liberec 

2 Auditex www.auditex.cz Liberec 

3 Kodap www.kodap.cz Liberec 

4 O-Consult www.o-consult.cz Liberec 

5 RSM Tacoma www.rsm.global/czechrepublic/cs Praha 

6 KPMG https://home.kpmg.com/cz/cs/home.html Praha 

7 EY http://www.ey.com/CZ/cs/Home Praha 

8 Česká spořitelna http://www.csas.cz/ Praha 

9 Nexia http://www.nexia-prague.cz/kontakt Praha 

10 BDO http://www.bdo.cz/ Praha 

11 HK  audit www.hkaudit.cz Hradec Králové 
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