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Tisková zpráva 
Problémy s nepovolenou technoparty  

řeší primátor už čtvrtý den 

Technoparty, která se koná už čtvrtý den nedaleko Liberce - Krásné Studánky a obtěžuje hlukem 

široké okolí, liberecký magistrát nepovolil! Primátor Tibor Batthyány tak vyvrací některé mylné 

informace. Od první chvíle, kdy se o problémech dozvěděl, jedná s příslušnými orgány a snaží se najít 

možné řešení. Přímo na místě nepovolené akce se byl podívat, aby se pokusil spojit s organizátory, 

a v pondělí se také sešel se starostkou Nové Vsi Renatou Hajnovou. 

Jak Magistrát města Liberec, tak i Nová Ves a okolní obce evidují desítky stížností od občanů na hlasitou 

produkci. „Bohužel jako město nemáme v této situaci účinné nástroje, jak problém razantně řešit. 

Jediné co můžeme, tak pouze udělit organizátorovi pokutu do výše 10 tisíc Kč za porušení vyhlášky o 

nočním klidu. Další pokuta hrozí od životního prostředí a až stotisícový postih za porušení vyhlášky o 

veřejném pořádku, když organizátor akci řádně neohlásil,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.  

Akce se koná na soukromém pozemku a město nemá možnost hlasité dunění zakázat, ani jinak omezit. 

„Pokoušeli jsme se s majitelem pozemku jednat, ale bohužel nekomunikuje. Od začátku jednáme 

s Policií České republiky i naší městkou policií. Požádali jsme o součinnost, ale podle metodiky 

Ministerstva vnitra nejsou páky na to, jak takovou akci zakázat nebo ukončit,“ uvedl primátor s tím, že 

se pokusí vyvolat na toto téma diskusi s příslušnými zákonodárci.  

„Osobně mě velmi štve, že v podobných situacích máme svázané ruce a nemáme dostatek zákonných 

nástrojů k řešení. Takováto velká nepovolená akce navíc kazí pověst všem zodpovědným a poctivým 

organizátorům, kteří chtějí uspořádat nějakou kulturní akci,“ dodal Tibor Batthyány. 

Po dohodě s Policií České republiky posílila městská policie po dobu konání akce hlídky v centru 

Liberce, aby se PČR mohla větší měrou soustředit na nepovolenou technoparty.  

 


