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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Vážený pane  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi dne 27. 10. 2022, Vám 
poskytujeme tyto informace: 
 

1. Povinný subjekt žádnou takovou zprávu nezpracoval. 

2. Vyžádanou zprávu nemá povinný subjekt k dispozici. 

3. Město Česká Kamenice prostřednictvím organizační složky Kultura a cestovní 
ruch. 

4. Povinný subjekt žádnou žádost na KHS ÚK v této věci nezasílal. 

5. Zatím nikoliv. 

6. Povinný subjekt takovou dokumentaci nemá k dispozici. 

7. Nikoliv a povinný subjekt nepředpokládá, že bude nutná – užívání prostor se 
nebude lišit od režimu, který je v budově povolen. 

 
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Jan Papajanovský 
starosta města      
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MěstoČeskáKamenice '^'^:.:r!^LM 
Náměstí Míru 219, 
Česká Kamenice 407 21 

Žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb. 

Povinný subjekt: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice 407 21ÍČ 00261220 

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 
zpřístupnění níže uvedených informací: 

1. Zda byla zpracována zpráva o hlučnosti budovaného hudebního klubu v prostorách vestibulu 
kina. 

2. Předložení požární zprávy k povolení provozu uvedeného klubu. 
3. Kdo bude provozovatel hudebního klubu? 
4. Byla zaslána žádost na příslušnou Krajskou hygienickou stanici k vypracováni posudku? 
5. Je vypracován provozní řádu klubu? 
6. Projektové dokumentace k přestavbě vestibulu kina na hudební klub. 
7. Zda byla na příslušném úřadě provedena změna užívání výše uvedených prostor? 

Děkuji za vyřízení, informaci žádám poslat v písemné formě na níže uvedeno emailovou adresu -

S pozdravem 


