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Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 09.09.2019

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích"), poskytuje
žadateli na základě žádosti ze dne 5.9.2019
(evidována pod č.j.: MUV-3605/2019/NFo, doručena dne 9.9.2019), nás|edujÍcÍinformace:

Ačkoliv v daných případech - veřejné promÍtání filmu na fotbalovém hřišti - nešlo o akce, jejichž předmětem
by byla ,,a priori" hudební produkce, splnil organizátor obou akcí oznamovací povinnost dle obecně závazné
vyhlášky města Veltrusy č. 1/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečeni a čistotě ve městě, ze
dne 21.2.2005.
Organizátor oznámil nás|edujÍcÍ údaje:

- jméno, přjjmenÍ a bydliště organizátora akce: (osobní údaje pod|éhajÍcÍ ochraně podle platných
právních předpisů)

- jméno, přÍjmeni a bydliště pořadatele akce: (osobní údaje pod|éhajÍcÍ ochraně podle platných
právních předpisů)

- druh akce, den a místo jejího konání: veřejné proNtání filmu (kino), 17.7.2019, resp. 14.8.2019,
fotbalové hřiště AFK Veltrusy

- doba zahájenia ukončeníakce: od 21.00 do 23.00 hod.
- předpokládaný počet účastníků akce: 400
- počet pořadatelů: tři osoby označené visačkou ,,pořadatel"
- způsob zajištěni zneškodněnía likvidace odpadu: sběr do pytlů, recyklace a následný odvoz na sběrný

dvůr
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce: ošetřovna v kabinách AFK

Veltrusy, pánské a dámské toalety v restauraci na hřišti AFK Veltrusy
- souhlas vlastníka nemovitosti', na niž se má akce konat: ano.

Podle platné právní úpravy není město Veltrusy oprávněno udělovat či neudělovat souhlas s konáním
uvedených akcí, přičemž pořadatelé akcí, na něž se povinnosti z OZV č. 1/2005 o veřejném pořádku,
opatřeni k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, vztahuji, mají výhradně oznamovací povinnost, jiná jim,
v podstatě, ani uložena být nemůže.

povinný subjekt upozorňuje, že žádost neobsahuje údaj o datu narozeni žadatele jako jednu ze základních
náležitostí žádosti o informace ve smyslu ust. § 14 odst. 2) zákona o informacích; i přes absenci tohoto
údaje vyřídil povinný subjekt žádost v rámci dobré správy postupem dle zákona o informacích.
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