
V Ostravě dne 5.9.2022 

Povinný orgán 

Městská policie Ostrava 

ŽÁDOST O INFORMACI DLE INFORMAČNÍHO ZÁKONA 

Dovoluji si Vás požádat o informaci .jak bude vyřešeno opakovaně porušováni zákona O ochraně 

veřejného zdraví - obtěžováni hlukem, které Vai bylo nahlášenou mnou dne 3.9.2022 a to na linku 
156 z telefonního čísla
Informaci prosím sdělte v souladu se zákonem tj. do l 5tl €lnů. 

Děkuji 



Statutární město ostra'ia 
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Č. j.: 
Sp. zn.: 
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Sdělení k žádosti o 
k informací, ve zněl 

Vážená paní 

k Vaší žádos 
2 odst. 1 zákona Č. 1 
„InfZ") prostřednictví' 

„Dovoluji si 
veřejného zdraví — ( 
z telefonního čísla
sděluji následující. 

Vaše žádost 
nicméně v kontextu 
upozorňuji, že podle 
rozhodnutí a v váře 
informace. 

K předmětn 
jste ve večerních ho 
hluku z hlasité repro 
vl. NP) sděluji, že 
oznámíte příslušné 
obsahující zjištěné s 

Po celou do• 
byl na místě klid, še 
kontaktován a upozo 

S pozdravem 

(elektronicky podeps 

)/594681 /22/MP 
~1O/587537/22/MP 
414 156 
~mpostrava.cz 
.2022 

poskytnutí informace podané dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
í pozdějších předpisů 

ti ze dne 5.9.2022, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému subjektu dle ust. § 
06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
n ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz dne 6.9.2022, tohoto znění: 
pás požádat o informaci jak bude vyřešeno opakované porušování zákona O ochraně 
)btěžování hlukem, které Vám bylo nahlášenou mnou dne 3.9.2022 a to na linku 156 

Informaci prosím sdělte v souladu se zákonem tj. do 15ti dnů." 

neobsahuje všechny povinné náležitosti stanovené v ust. § 14 odst. 2 větě druhé InfZ, 
st. § 14 odst. 5 písm. a) InfZ tento nedostatek nebrání jejímu vyřízení. Současně ale 
2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 

í no "ch informací. Přesto, v rámci dobré správy, poskytujeme následující dostupné 

Vámi oznámené události ze dne 2.9.2022 (nikoli 3.9.2022, jak uvádíte v žádosti), kdy 
inách (v rozmezí od 18:47 h do 20:14 h) opakovaně požadovala řešení nadměrného 
ukované hudby vycházející z protějšího domu na nám. Svatopluka Čecha 1 (ve dvoře 
při telefonickém rozhovoru, který je nahráván, jste Vy sama uvedla, že celou věc 
u úřadu. K události byl hlídkou Městské policie Ostrava sepsán úřední záznam 
utečnosti, pro případnou následnou potřebu úřadu. 
u přítomnosti hlídky namístě nebylo zjištěno protiprávní jednání (v době jejího příchodu 
řením zjistila, že v domě se nachází nahrávací studio, jehož provozovatel byl hlídkou 
něn na stížnosti na hlasitou hudbu). 
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