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V České Skalici dne 08.03.2021
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 25.2.2021 obdržel Městský úřad Česká Skalice (dále jen „MěÚ“) prostřednictvím e-mailové zprávy
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte o poskytnutí následujících informací:

1. počtu žádostí o stanovení doby nočního klidu kratší nebo žádné na základě § 47 odst.
3 věta druhá zákona č. 200/1990 Sb. ve znění účinném od 15. 1. 2013 do 1. 10. 2016, a
to v letech 2014 a 2015,
2. počtu vydaných rozhodnutí na základě § 47 odst. 3 věta druhá zákona č. 200/1990 Sb.
ve znění účinném od 15. 1. 2013 do 1. 10. 2016, kterými byla stanovena doba nočního
klidu kratší nebo žádná, a to v letech 2014 a 2015,
3. počtu žádostí o zakotvení výjimky z doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce obce
v letech 2014, 2015, 2018 a 2019,
4. počtu žádostí o zakotvení výjimky z doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce obce
v letech 2014, 2015, 2018 a 2019, kterým bylo kladně vyhověno.
Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. MUCS/2175/2021/OTJ/TAJ, posoudil ji a konstatoval, že
se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.
Odpovědi na dotazy jsou uvedeny níže:

1. počet žádostí o stanovení doby nočního klidu kratší nebo žádné na základě § 47 odst.
3 věta druhá zákona č. 200/1990 Sb. ve znění účinném od 15. 1. 2013 do 1. 10. 2016, a
to v letech 2014 a 2015
odpověď: 0
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2. počet vydaných rozhodnutí na základě § 47 odst. 3 věta druhá zákona č. 200/1990 Sb.
ve znění účinném od 15. 1. 2013 do 1. 10. 2016, kterými byla stanovena doba nočního
klidu kratší nebo žádná, a to v letech 2014 a 2015,
odpověď: 0
3. počet žádostí o zakotvení výjimky z doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce obce
v letech 2014, 2015, 2018 a 2019,
odpověď: 0
4. počet žádostí o zakotvení výjimky z doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce obce
v letech 2014, 2015, 2018 a 2019, kterým bylo kladně vyhověno.
odpověď: 0
Poskytnutou informaci zasílám dle §14 odst. 2) InfZ na uvedenou adresu trvalého pobytu. Vzhledem k
rozsahu poskytnuté informace městský úřad Česká Skalice nepožaduje po žadateli uhrazení nákladů za
poskytnutí informace podle § 17 InfZ. Poskytnuté informace budou v souladu s § 5, odst. 3) InfZ
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ceskaskalice.cz.
S pozdravem

Ing. Miroslav Novák v.r.
tajemník úřadu

