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Před dvěma týdny jsme informovali o tom, že oblíbený klub Znojemka přišel o výjimku z
provozní doby. „Závěrečnou“ hudební produkce totiž v Třebíči upravuje městská
vyhláška. Všechny provozovny musí končit ve 22 hodin. Déle mohou hrát diskotéky,
které obdrží časově omezenou výjimku rady. Znojemce měla vypršet za měsíc. Není však
na ni nárok a podle vedení města se proti odejmutí nelze odvolat.

  

Městu trochu trvalo, než se podařilo rozhodnutí rady doručit. Provozovatel Znojemky se proti
rozhodnutí odvolal, protože mělo právní vadu. A diskotéku provozuje dál. Město reagovalo
hystericky. Do vinárny přišla v noci ze soboty na neděli policejní a úřednická kontrola. Ve čtvrt
na jednu přišli strážníci, policisté a hasič. Legitimovali některé přítomné včetně „dýdžeje“.
Provozovatel Jiří Vrba nezvané hosty ubezpečil, že se zde hraje legálně.

      

Hasič kontroloval dodržení požárních předpisů a policisté čtvrt hodiny pátrali po hledaných
osobách,  podnapilých mladistvích a narušení veřejného pořádku. „Žádné opilé nezletilé jsme
neobjevili, vše bylo v pořádku, provozovatelé byli na kontrolu připraveni,“ potvrdil šéf strážníků
Ladislav Prvák. „Až na to, že probíhala diskotéka,“ dodal. Proč strážníci hudební produkci
neukončili, neuměl odůvodnit. „To už není na nás, ale na správním řízení,“ vysvětlil. A tak
alespoň udělili pokutu za konzumaci alkoholu na veřejnosti a znečisťování prostranství a špatné
parkování taxíků.

  

O chystané sobotní razii na Znojemce se na radnici šuškalo. Čekali na ni i novináři. Měla však
začít o dvě hodiny dříve. „Radnice tady měla zřejmě špeha, když tady byl klid, přišli až po
půlnoci,“ domnívá se jeden z návštěvníků.

  

Aby to nevypadalo na šikanu jednoho zařízení, proběhla kontrola také na diskotéce Level na
Karlově náměstí. Tam podle Prváka kontrola dopadla mnohem hůř. Objevili tři nezletilé opilce a
nyní prý vyšetřují, kdo to zavinil a koho a jak potrestat.

  

Kolem odejmutí výjimky klubu Znojemka je řada otazníků. Nový provozovatel totiž učinil řadu
opatření, aby neměl problém s městem ani s obyvateli přilehlých domů. Posílil pořadatelskou
službu, dohlíží na pořádek uvnitř i před diskotékou a na to, aby taxíky parkovali až před
vlakovým nádražím. Na pořádek venku má dohlížet hlavně městská policie, má k tomu i kameru
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od majitele nemovitosti. Ven mohou návštěvníci diskotéky jen po dvou osobách současně, aby
se netvořily hlučící kroužky. Úroveň hlasitosti hudby je nastavena na úroveň, která nenaruší
noční klid.

  

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) reagoval pro MF Dnes neadekvátně podrážděně. Podle
něho se bude rada města zabývat nedodržením zákazu, nikoliv odvoláním provozovatele.
„Místo aby se dotyčný kál, navrhl změny, tak to tam jede načerno,“ tvrdil Pacal redaktoru
Jaroslavu Paclíkovi. „Provozovatel si myslel, že to zase nějak projde,“ zazněla jasná výhrůžka.

  

Situace kolem Znojemky se ve srovnání s dřívějším stavem s novým provozovatelem rapidně
zlepšila. Možná zde je zakopán pes.

  

Negativní vymezení městské vyhlášky, kdy na noční hudební provoz není právní nárok, přijalo
již minulé vedení radnice a současnému se zalíbilo. Skrývá v sobě obrovský korupční potenciál.
Doufejme, že rada nečeká na nové sponzorské dary. Například Městskému kulturnímu
středisku, Třebíčskému opernímu festivalu, festivalu Zámostí nebo baseballovému klubu
Nuclears!

  

František Ryneš
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