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Odpověd'na žádost o iníormace podle zákona č. 106/1999

Dobrý den,

obdrželi jsme od Vás žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci rušení nočníhoklidu podIe
obecně závazné vyhlášky Obce Lánov č. 1/2016 o nočnímkiidu.
Ano, 30. 6. 2018 proběhlo na sportovišti TJ Lánov více, dle informací povedených, sportovních a společenských akcí
zakončených ohlášenou,,zábavou k ukončenífotba|ovésezony". Já s povděkem konstatu.ii, že si vážímlidí, kteří po
práci a svých běžných starostech jsou ochotni Ve svém volném čase organizovat sport a zábavu pro děti či lánovské
občany. Akce je tradičnía je Zahrnuta Ve Výjimečných případech v oZY č. t/2ot6, při nichž je doba nočníhoklidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Tyto akce jsou plánovány ze soboty na neděli, kdy je oprávněný předpoklad, že jak ti, kteří se přijdou bavit, tak i ti
ostatnÍ5i V neděli, v den kIidu, dostatečně odpočinou.

Rozhodnutí Rady obce LánoV upřesnit délku výjimky z nočníhok|idu V tomto konkrétním případě, do 24:00 a ne do
01:00 či 02:00 tak, jak tomu bylo dříve zvykem, mělo směřovat ke zklidněnísituace po půlnoci.
Na Vaši otázku č. 1sdělujeme, že při těchto konkrétníchakcích specifikovaných v oZV č. !/20!6v č1.3, bodem 1)
budeme nyní prodIužovat dle vyhlášky výjimku, a to na dobu do 01:00 hodin dle dohody s pořadatelem, a po tomto

prodloužení budeme vyžadovat striktní ukončení.

Na Vaši otázku č. 2 sdělujeme, že předseda TJ, pan Josef Teichman, na svoji odpovědnost neukončil hudební
produkci v 24:00 hodin, čímžsice porušil usnesení Rady obce, nikoliv však obecně závaznou vyhlášku, a za to byl
poká rán.
Na Vaši otázku č. 3 sdělujeme, že dojde k novelizaci této vyhlášky, předpokládáme však, že k jejímu projednánídojde
až v novém zastupitelstvu.

Pan starosta izastupitelé si uvědomují potřebu nejen pracovat, ale také se setkáVat a bavit se. Proto jsou tyto akce
výjimečné.

Děkuji, s pozd ravem.

lng. Josef Ka Ienský
sta rosta

