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Chomutov 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  4.9.2014 
 
ČJ.:            MMCH/96526/2014/OKT 
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/96526/2014/2 
VYŘIZUJE: Ing. Václav Fiala 
TEL.:  474 637 280 
FAX:        
MOBIL:  602 442 343 
E-MAIL:  v.fiala@chomutov-mesto.cz 
DATUM:  17.9.2014 
 

       

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. – akce areál Kamencové jezero – 

odpověď. 

Vážený pane Š., 

dne 4.9. 2014 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. – akce 

areál Kamencové jezero.  

Váš dopis obsahoval následující  požadavky : 

1. Žádám Město Chomutov, aby mi sdělilo kdo je pořadatelem této akce, kdo tuto akci v 
prostorách, které město vlastní  povolil, případně kdo, kdy a  jakým usnesením povolil vyjímku pro 
rušení nočního klidu. 
 
2. Žádám Krajskou hygienickou stanici, aby mi sdělila, kdy a kým jí byla akce oznámena a v případě, 
že jí nebyla oznámena, aby postupovala dle příslušné Vyhlášky. Dále žádám, aby KHS provedla 
kontrolu na místě konání, aby bylo zjištěno zda prostor je z hlediska hygieny pro konání takové akce 
způsobilý a má potřebná povolení a výsledek kontroly mi sdělila. Dále žádám, aby KHS provedla 
měření hluku v denní i noční době a v případě překročení limitů hluku postupovala dle příslušné 
Vyhlášky a tento postup mi sdělila. 
 

3. Žádám Živnostenský úřad, aby provedl kontrolu provozovatele, zda má příslušná oprávnění k 
provozování takové akce a výsledek mi sdělil. Dále žádám, aby Živnostenský úřad zda provozovna 
splňuje obecné předpisy pro konání takové akce a výsledek mi sdělil. 

 4.  Žádám Stavební úřad, aby provedl kontrolu provozovatele,  zda provozovna splňuje obecné 
předpisy pro konání takové akce a výsledek mi sdělil. Pokud došlo k porušení Stavebního zákona 
vyzývám Stavební úřad, aby postupoval dle Zákona a výsledek mi sdělil. 

5. Žádám MP Chomutov, aby prováděla trvalou kontrolu v době konání akce na místě samém a 
zejména v okolních ulicích k zajištění veřejného pořádku a dodržování obecných předpisů. Vyzývám 
MP, aby v případě opakovaného porušení předpisů akci ukončila. 
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6. Žádám Policii ČR Chomutov, aby prováděla trvalou kontrolu v době konání akce na místě samém 
a zejména v okolních ulicích k zajištění veřejného pořádku a dodržování obecných předpisů. 
Vyzývám Policii ČR, aby v případě opakovaného porušení předpisů akci ukončila. 

V návaznosti na výše uvedené zasíláme informaci vztahující se k bodu 1. žádosti : 

Na tuto akci, nazvanou „beach party“, byla podána dne 7.8.2014 žádost o udělení výjimky z obecně 
závazné vyhlášky města č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (dále jen 
„vyhláška“). Žádost podal pan Ing. L. M. Rozhodla o ní Rada statutárního města Chomutova 
usnesením č. 272/14 ze dne 25.8.2014. Nejedná se však o udělení výjimky pro rušení nočního klidu, 
ale o výjimku z čl. 2 odst. 3 vyhlášky, který ukládá povinnost organizátorům veřejnosti přístupných 
společenských a sportovních akcí konaných na venkovních prostranství tyto akce ukončit do 22.00 
hodin. Udělení výjimky z citovaného ustanovení vyhlášky znamená, že akci je možné konat i po 
22.00 hodině, musí však být zachován noční klid.    
 

Body 2 – 6 Vašeho dopisu nejsou  žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., 

(jedná se o podněty / požadavky k provádění činností spojených s působností některých orgánů), 

proto nebude povinný subjekt na tyto podněty / požadavky odpovídat.  

K bodům 3 a 4 dopisu následně obdržíte, ve lhůtě mimo režim zákona 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím,  samostatné vyjádření odboru obecní živnostenský úřad stavební úřad a 

životní prostřední.  

 
S pozdravem 
 

 

 
Ing. Václav Fiala  
vedoucí odboru kancelář tajemníka 

 
 


