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Věc: Stížnost a žádost o informace - sdělení
Rada města Neveklov projednala na svém zasedání dne 5.8.2019 Vaši stížnost i žádost o
informace podle zákona a vzala je na vědomí.
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona doručené městu Neveklov e-mailem a
zapsané do podacího deníku dne 31.7.2019, týkající se obří "technopárty" v pátek dne
26.7.2019 u obce Blažim:
1. kdo tuto akci povolil a za jakých podmínek
2. jakým způsobem byl zajištěn veřejný pořádek
3. jak bylo kontrolováno dodržování nočního klidu
4. jak byla kontrolována hladina hluku-hlukové limity ve dne a v noci
5. pokud byly porušeny nějaké předpisy, jaké byly uloženy sankce
6. jak bylo posouzeno riziko vlivu akce na životní prostředí, zejména na faunu v okolí
7. kolik toto zatím čtyřdenní utrpení vyneslo MÚ Neveklov
8. pokud bylo prováděno měření hluku, žádám o sdělení, kdo toto měření prováděl, kde a s
jakými výsledky
Vám sdělujeme:
ad 1. akce probíhající na soukromém pozemku se nepovolují, pro pořadatele je pouze
oznamovací povinnost;
ad 2. pořádek zajišťuje pořadatel;
ad 3. na akci dohlížela Policie ČR;
ad 4. během víkendu není možné měření hluku, neboť ho provádí pouze několik málo
atestovaných společností;

ad 5. není nám známo zda Policie ukládala jakékoli sankce;
ad 6. riziko vlivu akce na životní prostředí nebylo posuzováno;
ad 7. vzhledem k tomu, že pozemek byl pronajímán fyzickou osobou, městu Neveklov akce
nevynesla ani korunu;
ad 8. město Neveklov neobjednávalo měření hluku, není nám známo, zda měření objednal
někdo jiný.
Chápeme Vaše rozhořčení, bohužel, není žádný nástroj podobné akce zakázat, pokud jsou
prováděny na soukromých pozemcích. Město Neveklov by na takové akce pozemky nikomu
nepropůjčilo.
Město Neveklov již připravilo návrh Obecně závazné vyhlášky, která, podobné akce stejně
zakázat nemůže.
Tímto považujeme Vaši stížnost i žádost za vyřízenou.

S pozdravem

Hana Vitejčková v.r.
tajemnice úřadu

