
MĚSTO ŽlDLOCHOVICE - MĚSTSKÁ POLICIE

Komenského 38, 667 01 Židlochovice

Tel.: XXX XXX XXXX XXX XXX XXX

Č.j.: MZi- MP/12875/2021 v Židlochovicích dne: 11. 7. 2021

UREDNI ZAZNAM

Dne ll. 7. 2021 V 13:00 hodin přijala hlídka MP Židlochovice ve složení str. XXXXX XXXXX sl.

č. 008 a str. XXXXX XXXXXXX sl. č. 004 tel. oznámení od paní XXX XXXXXXXXXXX bytem

XXXXXXXXX ulice č.
p. XXXX XXXXXXXXXXXXX že z domu pana XXXXXX č. p.

XXX se ozývá hlasitá

hudba, která je obtěžuje, a mají pořízený její zvukový záznam. Hlídka strážníků po příjezdu

na místo před dům pana XXXXXXX žádnou hlasitou hudbu neslyšela. Během této doby z domu

vyšel pan XXXXXXX kterého hlídka zná z předešlých jednání a pozval strážníky na pozemek sve&#39;

nemovitosti, aby jim ukázal, že se ničeho nedopouští. Hlídka přišla do zadm&#39;ho traktu

nemovitosti, kde má pan XXXXXX nezastřešené místo pro posezení, bylo slyšet hlasitou

dunivou hudbu, která vycházela zreproduktoru otevřenými dveřmi z jedné místnosti výše

uvedeného RD. Tento reproduktor byl nasměrován, na sousední nemovitost č. XXXX Na terase

byl jen jediný host a to pan XXXXXX XXXXXXX kterého hlídka zná z místní znalosti. Komunikaci

s panem XXXXXXX během úkonů na č. p.
XXX vedl strážník sl. č. 004. Vedoucí strážník XXXXX

XXXXX v průběhu této komunikace požádal pana XXXXXX o ztlumení reprodukované hudby,

případně o nasměrování reproduktoru jiným směrem a tím by se vyhnul případným

stížnostem sousedů. Pan XXXXXX toto odmítl, že je na vlastním pozemku a dle něho hudba není

hlasitá a je puštěná jen na padesát procent výkonu reproduktoru což také hlídce předvedl

zesílem&#39;m výkonu reproduktoru. Dále řekl, že příště máme dojít i s hygienou, která hladinu

hluku může změřit. Poté, aniž byla hudba ztlumena, hlídka činnost na místě ukončila a

z důvodu opakovaných SMS o narušení objektu zš na ulici Tyršova v Židlochovicích, hlídka

neprodleně vyjela tento objekt prověřit. V té době hlídce volal pan XXXXXXX že chce, aby se

hlídka vrátila zpět a nafotila výše uvedený reproduktor. Vzhledem k ukončení činnosti hlídky

na č. p.
XXX a prodlevě, ke které došlo z důvodu řešení oznámení narušení objektu ZŠ, mohlo

být s reproduktorem manipulováno, bylo toto hlídkou odmítnuto.

Zpracoval: str.^ŠŠböäléM&#39;
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MĚSTO ŽlDLOCHOVICE - MĚSTSKÁ POLICIE

Komenského 38, 667 01 Židlochovice

Tel.: XXX 238 215, 604 290 319

Č.j.: MZi- MP/12875/2021 v Židlochovicích dne: 11. 7. 2021

UREDNI ZAZNAM

Dne ll. 7. 2021 V 13:00 hodin přijala hlídka MP Židlochovice ve složení str. XXXXX XXXXX sl.

č. 008 a str. XXXXX XXXXXXX sl. č. 004 tel. oznámení od paní XXX XXXXXXXXXXX bytem

XXXXXXXXX ulice č.
p. XXXX XXXXXXXXXXXXX že z domu pana XXXXXX č. p.

XXX se ozývá hlasitá

hudba, která je obtěžuje, a mají pořízený její zvukový záznam. Hlídka strážníků po příjezdu

na místo před dům pana XXXXXXX žádnou hlasitou hudbu neslyšela. Během této doby z domu

vyšel pan XXXXXXX kterého hlídka zná z předešlých jednání a pozval strážníky na pozemek sve&#39;

nemovitosti, aby jim ukázal, že se ničeho nedopouští. Hlídka přišla do zadm&#39;ho traktu

nemovitosti, kde má pan XXXXXX nezastřešené místo pro posezení, bylo slyšet hlasitou

dunivou hudbu, která vycházela zreproduktoru otevřenými dveřmi z jedné místnosti výše

uvedeného RD. Tento reproduktor byl nasměrován, na sousední nemovitost č. XXXX Na terase

byl jen jediný host a to pan XXXXXX XXXXXXX kterého hlídka zná z místní znalosti. Komunikaci

s panem XXXXXXX během úkonů na č. p.
XXX vedl strážník sl. č. 004. Vedoucí strážník XXXXX

XXXXX v průběhu této komunikace požádal pana XXXXXX o ztlumení reprodukované hudby,

případně o nasměrování reproduktoru jiným směrem a tím by se vyhnul případným

stížnostem sousedů. Pan XXXXXX toto odmítl, že je na vlastním pozemku a dle něho hudba není

hlasitá a je puštěná jen na padesát procent výkonu reproduktoru což také hlídce předvedl

zesílem&#39;m výkonu reproduktoru. Dále řekl, že příště máme dojít i s hygienou, která hladinu

hluku může změřit. Poté, aniž byla hudba ztlumena, hlídka činnost na místě ukončila a

z důvodu opakovaných SMS o narušení objektu zš na ulici Tyršova v Židlochovicích, hlídka

neprodleně vyjela tento objekt prověřit. V té době hlídce volal pan XXXXXXX že chce, aby se

hlídka vrátila zpět a nafotila výše uvedený reproduktor. Vzhledem k ukončení činnosti hlídky

na č. p.
XXX a prodlevě, ke které došlo z důvodu řešení oznámení narušení objektu ZŠ, mohlo

být s reproduktorem manipulováno, bylo toto hlídkou odmítnuto.

Zpracoval: str.^ŠŠböäléM&#39;
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MĚSTO
ŽIDLOCHOVIQE

-

MĚSTSKÁ POLICIE

Komenského 38, 667 01 Zidlochovice

Tel.: XXX XXX XXXX XXX XXX XXX

Č.j.: MZi-MP/ 13626/2021 V Židlochovicích dne: 22.7. 2021

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Dne 22. 7. 2021 v 22:45hod. přijala hlídka MP Židlochovice tel. oznámení na

rušení nočního klidu (hlasitá hudba a hlučné bavení se na terase) na ulici

XXXXXXXXX z domu č.p. XXXX Tento dům pronajímá majitel pan XXXXXX XXXXX na

rekreaci, oslavy, večírky.

Oznamovatelka -

paní XXX
XXXXXXXXXXX

ul. XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Po příjezdu na místo oznámení byli před svým domem č.p. XXX manželé

XXXXXXXXXXX a také manželé XXXXXXXXX bytem ul. XXXXXXXXX č.p. XXXX

Oba manželské páry si hlídce stěžovaly na hluk (hudba a hlasitá mluva), který

vycházel z terasy domu č.p. XXX majitele pana XXXXXXX Paní XXXXXXXXXXX dále

hlídce sdělila, že již jednou byla u sousedů a sešlost sedící na terase požádala o

ztišení se. Protože se tak nestalo, paní XXXXXXXXXXX přivolala hlídku NH)

Židlochovice a na to také upozornila hosty sousedního domu.

Hlídka ve složení str. XXXXX sl.č. 008, str. XXXXXX sl.č. 009 kontaktovala hosty

domu č.p. XXX a to paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXX

ulice X XXXXXXXXX XXX č. op. XXXXXXXXXX která také již stála před domem
č.p. XXX

a hlídce sdělila, že se hosté již přesunuli do vnitřních prostor domu. Hlídka
pam&#39;

upozornila na rušení nočního klidu po 22:00 hodině a vysvětlila ji
další možný

postup v případě, že by tento nebyl dodržován. Poté byla hlídkou NIP

Židlochovice činnost na ulici XXXXXXXXX v XXXXXXXXXXXXXX ukončena.

Zpracoval: str. XXXXX XXXXX sl.č. 008
XXXXX

Str. XXXXXX XXXXX sl.č. 009
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MĚSTO ŽIDLOCHOVICE - MĚSTSKÁ POLICIE
&#39;

Komenského 38, 667 01 Židlochovice
i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXX XXX XXX XXX

Č.j.: Mzi- MP/lOl 1 1/2021 v Židlochovicích dne: 29.5. 2021

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

&#39;Ďne 28 52021 v 21:00 hod. a 29.5 2021 v 1:40 hod. přijala hlídka MP

Zidlochovice tel. oznámení na rušení nočního klidu. (hlasitá hudba a hlučné

bar ení se na terase X

Oznamovatel - XXXXX XXXXXXXXX
XXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

- Dále jeho manželka - XXX XXXXXXXXXXXX

Stěžují si na hluk z vedlejšího domu, který vlastní pan XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXX který ho pronajímá na různé „večírky a oslavy“ “.

&#39;Íe&#39;měř každý víkend ,je to ruší, mají male&#39; děti a nejde jim spát.

Hlídka ve složení str. XXXXXX a str. XXXXX se dostavila na místo a

s

lpronajímatelem

panem XXXXXX XXXXXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXXX XXX

XXXXXXXXXX řešila ,aby se ztišili, z důvodu rušení sousedů. Hlídce vysvětlili, že

j;
den z kamarádů se loučí se svobodou a za tři týdny se žení.

Hlídkou byli vyzvání ke ztišení reprodukované hudby, která se ozývala z domu.

Hudba byla ztišena. Hlídka se pokoušela 4x tel. kontaktovat majitele domu pana

XXXXXXX který telefon ani jednou nezvedl.

Měštsk polici

Zpragg

XXXXXXXXXXX äšägł/“ł

XXXXXX XXXXXX

XXX


