
 

 

 

 

Svitavy, 17. října 2018 

 

Informace z OŠK 

* K 4. září nastoupilo do našich mateřských škol celkem 594 dětí, o 34 méně než v roce minulém. 

Z toho přijatých dětí do MŠ je v letošním roce 195. 

* Do základních škol nastoupilo celkem 1839 žáků, což je o 19 více, než v roce minulém. Všechny 

školy si se zvýšeným počtem žáků poradily. Do 1. třídy v září nastoupilo 195 žáků. 

 

Oprava ústředního litinového kříže  

Město Svitavy v letošním roce realizuje další opravu významné památky. Po převodu areálu hřbitova 

od římskokatolické farnosti do majetku města bylo možné zahájit první etapu generální opravy 

„havarovaného“ centrálního kříže. První etapa spočívala v demontáži pískovcových stupňů a 

podstavce samotného kříže, vybudování nových základů a v samotném zrestaurování všech 

kamenných stupňů. Druhá etapa – restaurování litinového kříže s korpusem Krista proběhne v 

následujícím roce. Všechny práce realizuje společnost S:LUKAS s.r.o. z Brna ve spolupráci se SPORTES 

Svitavy s.r.o. a Pohřební službou Svitavy. 

 

 

Vyhláška o nočním klidu pro rok 2019 

V roce 2015 byla schválena novela tzv. přestupkového zákona, která upravuje úlohu města ve 

stanovení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), než stanoví zákon. Ten 

říká, že noční klid je od 22:00 do 6:00 následujícího dne. Porušení nočního klidu je přestupkem proti 

veřejnému pořádku a lze za ně uložit napomenutí, pokutu do 10.000 Kč, při opakovaném spáchání 

přestupku až 15.000 Kč, dále pak zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu. Město však 

může stanovit obecně závaznou vyhláškou výjimky, kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), 

než stanoví zákon, který se stal účinným od 1. října 2016. Zastupitelstvo město Svitavy takovou 
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vyhlášku koncem roku 2016 vydalo a v průběhu následujících let několikrát novelizovalo, když se do 

změn promítly požadavky pořadatelů veřejných produkcí.  

Vzhledem k tomu, že jsou ve vyhlášce vyjmenovány konkrétní akce s danými termíny pro rok 2018, je 

nasnadě, že pro rok následující bude opět třeba vyhlášku o nočním klidu novelizovat. Vyzýváme proto 

pořadatele veřejných produkcí, aby informace o svých plánovaných akcích sdělili odboru školství a 

kultury nejpozději do 28. 11. 2018. Je jasné, že některé aktivity vznikají až v průběhu roku, přesto je 

třeba s předstihem informovat uvedený odbor, aby bylo možné provést novelizaci vyhlášky i v 

průběhu roku. 

Nadále je také v platnosti vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která 

ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohlašovací povinnost. Veškeré informace lze získat na webu 

města nebo přímo na odboru školství a kultury. 

Jiří Petr 

 


