INF 02/2019
Žádost ze dne 1.10.2019
Odesílatel: A███ M███
Datum narození: ██████████
Adresa: ██████████
██████████
██████████
Telefon:
E-mail: ██████████
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požaduji
poskytnutí následujících informací týkajících se akce Karlštejnské vinobraní 2019, neboť mám
za to, že v rámci této akce byl porušen zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, a č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, tím, že bylo v
rozporu s výše uvedenými zákony "zabráno" veřejné prostranství a bylo omezeno veřejné
užívání pozemních komunikací.
1) Na základě kterých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, případně zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo k záboru veřejných prostranství v rámci akce
Karlštejnské vinobraní 2019?
2) Na základě kterých ustanovení výše uvedených zákonů došlo k omezení veřejného užívání
veřejných prostranství v obci podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívajícím v
omezení vjezdu motorových vozidel a vstupu občanů na plochy "zabraných" veřejných
prostranství?
3) Na základě kterých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, případně zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, případně jiných právních předpisů městys Karlštejn
zpoplatnil vstup do "zabraných" veřejných prostranství?
4) Bylo v rámci akce Karlštejnské vinobraní 2019 vydáno rozhodnutí příslušného silničního
správního úřadu o omezení obecného užívání pozemních komunikací podle § 24 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, případně bylo vydáno rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 téhož zákona? Pokud ano, prosím o
jejích zaslání na mou mailovou adresu.
S pozdravem
A███ M███
Odesláno dne 01.10.2019 prostřednictvím epodatelny https://www.mestys-karlstejn.cz/

__________________________________________________________________________
Odpověď ze dne 2.10.
Dobrý den,
zasílám Vám informace, o které jste žádal dotazem podaným prostřednictvím epodatelny
dne 1.10. ve 14:23 hodin.
Hlavním pořadatelem Karlštejnského vinobraní je Karlštejnské kulturní sdružení. Městys
Karlštejn, jako místní spolupořadatel, veřejné prostranství ke konání této tradiční akce
poskytl na základě platné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - č.
1/2009. Rozhodnutí o letošním záboru je uvedeno v usnesení zasedání zastupitelstva ze dne
20.6.2019, které je veřejně dostupné na úřední desce městyse (https://www.mestyskarlstejn.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1346_11.pdf&original=Záborvinobran%C3%AD.pdf).
Vstupné vybíral hlavní pořadatel, Karlštejnské kulturní sdružení a jeho výše byla zveřejněna
s předstihem jak na webu městyse, tak na sociálních sítích. Na webu Karlštejnského sdružení
byla rovněž zveřejněna obchůzková trasa (zde)
Stejně tak bylo zveřejněno rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a
správních agend, v němž je stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích při
konání 23. Karlštejnského vinobraní (celý text rozhodnutí najdete zde)
Pro Vaši informaci není vjezd na pěší zónu v čase od 9:00 do 17:00 povolen ani v případě, že
zde neprobíhá žádná akce.
S pozdravem
Janis Sidovský
místostarosta

