Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Adresa pro doručování:
Telefon:
Adresát:
Městys Frymburk
Náměstí 78, Frymburk,382 79

ÚŘAD MĚSTYSE
FRYMBURK
Došlo dn"' - 5 -U9" 2915

Zpracovatel:

Č. j.:

7"

Příloha'

Ve Frymburku 17.07.2016

Předmět:
Žádost o informaci k objektu s číslem evidenčnim/popisným 394 na parcele
číslo 217/18, v obci/mčstysu Frymburk, majitel objektu: wellness HOTEL a.s., Hut'ská
124, 27201 Kladno
Dobrý den,
jelikož se ve stavbě s parcelním číslem 217/18 opakovaně konají v měsících duben, květen,
červen, září a říjen velmi hlasité hudební produkce (doprovázené křikem a mluvením do
mikrofonu), které trvají do ranních hodin např. 02:00, 02:30, 01:00 a v těsné blízkosti
zmíněného objektu se nacházejí tři obecní domy s byty (číslo popisné 139,138,137; parcelní
číslo 202/10,202/9,202/8) a rodinné domy, ve kterých většině nájemníkům tato situace není
lhostejná, rozhodla jsem se s dalšími obyvateli tuto situaci řešit. Tímto Vás prosím o následné
informace:
l) Je užívání stavby s parcelním číslem 217/18 v souladu se schváleným územním
plánem ?
2) Bylo vydáno pro stavbu územní rozhodnutí a stavební povolení (případně jejich
ekvivalenty dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a zda skutečná realizace
stavby odpovídá těmto povolením a podmínkám v nich uvedeným?
3) Byl vydán kolaudační souhlas a je stavba užívána v souladu s ním? Případně zda byla
řádně povolena zrněna v užíváni stavby podle § 126 stavebního zákona?
4) Je zde vyjádřeni Krajské hygienické stanice? Jaké byly vydány povolení
k protihlukovým opatřením
5) Je vydána obecně závazná vyhláška upravující čas do kolika hodin jsou možné
hudební produkce a které dny to jsou?
Informace můžete poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou
adresu nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti předem děkuji.
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