
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Rušení nočního klidu  

 

 
„Žádost o poskytnutí informací: seznam hlášených případů rušení nočního klidu v souvislosti s provozem 

Hospůdky Eliška, Kijevská 1776/57, 370 05 České Budějovice a provozem Bowling baru Forbes, Dlouhá 

1371/35A, 370 11 České Budějovice za období od ledna 2018 do dubna 2019.“ 

 

 

 

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující:  

 

 

Hospůdka Eliška, Kijevská 1776/57, 370 05 České Budějovice: 

 

Městská policie České Budějovice (dále jen „městská policie“) eviduje u výše uvedené provozovny v období 

od 01/2018 do 04/2019 celkem tři oznámení na linku 156 s následujícím řešením: 

1. Dne 07. 06. 2018 v čase 22:23 hod. byla přijata stížnost na rušení nočního klidu v souvislosti 

s provozovnou Hospůdka Eliška. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, která nezjistila 

protiprávní jednání. Na předzahrádce provozovny se nacházeli hosté, kteří spolu rozmlouvali v rámci 

běžného hovoru. Zavírací doba provozovny je stanovena na 23:00 hod. Hlídka kontaktovala obsluhu, 

která uvedla, že všichni přítomní hosté již uhradili konzumované nápoje a po ukončení konzumace 

místo opustí. 

2. Dne 08. 08. 2018 v čase 22:35 hod. byla přijata stížnost na rušení nočního klidu z předzahrádky výše 

uvedené provozovny. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila 10 osob nacházejících se na 

předzahrádce provozovny, kteří spolu hovořili běžným hlasem. Rušení nočního klidu nebylo 

zjištěno. Po opětovné stížnosti na rušení nočního klidu téhož dne byla na místo vyslána hlídka v čase 

23:25 hod. Provozovna byla uzavřena, na místě k rušení nočního klidu nedocházelo. 

3. Dne 14. 08. 2018 v čase 22:32 hod byla přijata stížnost na rušení nočního klidu z provozovny 

Hospůdka Eliška. Po příjezdu hlídky na místo rušení klidu nezjištěno – hosté se již rozcházeli.  

 

 

Bowling bar Forbes, Dlouhá 1371/35A, 370 11 České Budějovice:  

 

Městská policie v požadovaném období neeviduje žádnou stížnost na rušení nočního klidu v souvislosti 

s provozovnou Bowling bar Forbes.  

 

V místech, ve kterých se nachází výše uvedené provozovny je realizována běžná kontrolní a hlídková činnost. 

V období od 10. 09. 2018 do 29. 10. 2018 byla provozovna Hospůdka Eliška zařazena na základě petice za 

dodržování nočního klidu ze dne 14. 08. 2018, doručené statutárnímu městu České Budějovice dne 

03. 09. 2018, mezi kontrolní body a v místě byly prováděny pravidelné kontroly. Export událostí z tohoto 

období je přílohou tohoto přípisu. 

 

 


