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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 01.03.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 04.03.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podaná dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona byla
takto přijata a posouzena.
V žádosti jste požadovali informace, jaké byly za období předcházejících třech měsíců nahlášeny
telefonické a doručené písemné stížnosti a co bylo konkrétně řešeno v rámci těchto stížností
se společností CRANKAZYL, s.r.o.
K tomu si Vás dovolujeme informovat, že evidujeme ústně přednesenou stížnost občana městské
části Brno-střed za 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaného dne 30.01.2019.
Bylo sděleno, že v provozovně Bajkazyl dochází k překračování povolené doby hudební produkce
stanovené kolaudačním rozhodnutím do 3:00 hod. V rámci vystoupení občana bylo uvedeno,
že v sobotu 26.01.2019 ukončila koncert až přivolaná policie, a to ve 3:20 hod. Uvedený občan dále
v rámci svého vystoupení sdělil, že dunění, vibrace, bicí a hloučky postávající před hospodou jsou
slyšet stále.
Informace o překročení provozní doby podniku Bajzakyl na ul. Dornych v Brně byla
prostřednictvím tajemníka ÚMČ BS předána Stavebnímu úřadu.
Pro úplnost si Vás dovolujeme odkázat na odpověď na obdobnou žádost o informace
dle informačního zákona, která je zveřejněna na webových stránkách městské části Brno-střed
v sekci Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – „Bajkazyl“ – viz http://brnostred.cz/file/21609/download/
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

