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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane magistře,
dne 26. 9. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), kterou vedeme
pod č. j.: VAL – 3305/2018. V žádosti požadujete poskytnutí informací o kulturních akcích
hudebního charakteru na území města Valtice, o nichž má správní orgán povědomí.
K Vašemu dotazu sdělujeme následující informace.
Sdělujeme Vám, že město Valtice nevedlo v roce 2016 evidenci žádných kulturních akcí,
které byly pořádány. Pořádající organizace taktéž neměly žádnou povinnost hlásit konání akcí
za předpokladu, že byla dodržena Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o veřejném pořádku,
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. V roce 2016 byla OZV č. 3/2014 zrušena
a nahrazena OZV č. 1/2016. Tato byla, v souladu s platnou legislativou a na základě Usnesení
č. 15 ze dne 19. 12. 2016, vydána Zastupitelstvem města Valtice jako Obecně závazná
vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
Dále k Vašemu dotazu uvádíme, že každoročně je zpracován kulturní kalendář, avšak
soukromé subjekty nemají povinnost v něm uvádět kulturní aktivity, přičemž je zcela reálné,
že některé kulturní akce nejsou v době tisku ještě známy. Nicméně se nám podařilo
dohledat, že v termínu 27. 8. 2016 měla probíhat na nádvoří valtického zámku akce s názvem
Jazz Night Spilka Quartet. Akce se konala v rámci Valtického kulturního léta 2016, a uvádíme,
že jejímž pořadatelem nebylo město Valtice.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Mgr. Dagmar Uherková
tajemnice Městského úřadu Valtice
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