
Uspořádali petici proti hluku 
 
Bydlet v centru není z daleka jen výhoda. Obyvatelé Prahy 1 jsou po nocích nechtěné vtaženi 
do reje velkoměsta. Opilí a hlučící turisté před kluby o koktejlovými bary netrápí jen mladou 
rodinu Setničkových z Dlouhé ulice. Gabriele Setničkové ale došla trpělivost a uspořádala 
petici proti hluku. 
 
Fenomén hluku je s Prahou 1 neodmyslitelně spojen, stejně jako je tomu v centrech jiných 
metropolí. Je to určitá daň za lukrativní lokalitu, ale čeho je moc, toho je příliš. Občanů, kteří 
si stěžuji na hluk v Praze 1, přibývá, o čemž svědčí i množící se dopisy a maily zastupitelce za 
VV Kateřině Klasnové (vice čtete na str. 2). Ta už hlučnost v centru města řešila i s hlavním 
hygienikem. "Hlukové limity jsou ale jednoznačně stanoveny, odpovědnost je tak hodně na 
místní samosprávě. Každá městská část by měla prostřednictvím městské policie a rozumné 
stanovené doby provozu jednotlivých podniků zaručil svým obyvatelům právo na klidný 
spánek," říká Kateřina Klasnová. Radnici Prahy 1 ale rušení nočního klidu nezajímá.  
 
Obyvatelé Starého Města se proto rozhodli vzít věci do svých rukou a vytvořili petici proti 
neúnosnému rušení nočního klidu v Praze 1, zejména v ulicích Dlouhá, V Kolkovně, Kozí 
a Masné. "Je tu řada barů, restauraci, klubů a restauračních předzahrádek, které jsou 
otevřené do brzkých ranních hodin," vysvětluje mladá maminka z Dlouhé ulice Gabriela 
Setničková. "Rozhodli jsme se pro tuto formu občanské iniciativy, aby radní konečně začali 
situaci okolo rušeni klidného spánku v centru Prahy řešit," dodává Setničková. Pod peticí je 
už podepsáno přes 150 lidi, tedy počet, který odpovídá zákonu o hlavním městě Praze, aby 
petice musela být projednána v radě a zastupitelstvu. Sběr podpisů ale pokračuje. 
 
(red) 
 
Petice proti hluku! 
Je větší právo obyvatel Prahy 1 na klid, nebo právo opilých turistů či bezohledných stavitelů? 
Ze znění petice: My, obyvatelé městské části Praha 1, žádáme úřad městské části o řešení 
situace neustálého rušení nočního klidu v Praze 1, zejména v okolí zahrádek a nočních barů. 
Dále potom řešení situace množství vozů taxi, které stávají na chodníku i na místech pro 
invalidy, a jejich hlasité hudby v autech. Dále aut pražských služeb, které vyvážejí odpadky v 
nočních hodinách. Prostřednictvím, této petice usilujeme o zklidnění městské části Praha 1. 
Na podpisu petice se můžete dohodnout přímo s její autorkou 
(SetnickovaGabriela@seznam.cz) či kontaktujte zastupitelku Kateřinu Klasnovou 
(k.klasnova@veciverejne.cz). Osobně můžete petici podepsat také v pondělí 9.9. a v úterý 
10.9. od 16.00 do 18:00 na kulaťáčku mezi Dlouhou, V Kolkovně, Koala Masnou. 
 


