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Na základě vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 12. 2015, která byla na Městský úřad doručen téhož dne,
Vám sděluji k jednotlivým bodům následující:
Ad1) Dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění
pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů
povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem
své činnosti.
Vyhledat konkrétní podnikatelský subjekt se zobrazením jeho údajů z veřejné části
živnostenského rejstříku v souladu s § 60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, je
možno na webových stránkách http://www.rzp.cz/. V části „Vyhledání subjektu“ po zadání
uvedených kritérií (nejlépe zadat IČO, popř. jméno a příjmení, adresu), lze vyhledat buď
konkrétního podnikatele, nebo po zadání adresy, lze vyhledat všechny podnikatele, kteří mají
nebo měli vazbu ke konkrétnímu adresnímu místu, s uvedením u každého jednotlivě, jaká je
vazba „Na hledané adrese:“. Dále lze zvolit možnost „pouze platné“ nebo „platné i neplatné“. Po
zadání „Údaje bez historie“ nebo „Údaje s historií“ se zobrazí výpis s údaji konkrétního
podnikatele. Nebo je možno zažádat o výpis z živnostenského rejstříku konkrétního podnikatele
na živnostenském úřadě, za správní poplatek 20,- Kč za každou i započatou stránku.
Pokud osoba vykonává soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským
zákonem, jedná se o živnost a tuto činnost lze vykonávat na základě živnostenského oprávnění,
které lze získat při splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, na
kterémkoli živnostenském úřadě na základě ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.
Ad 2) K datu podání Vaší žádosti o poskytnutí informací bylo vedeno 7 samostatných řízení pro
porušení obecně závazné vyhlášky, a to na oddělení pohledávek a přestupků Městského úřadu
Přelouč, kdy tyto podněty byly postoupeny od Městské policie Přelouč.
Ad3) Náhledem na veřejné stránky www.rzp.cz a po zadání Vámi uvedené adresy Havlíčkova
č.p. 1496, Přelouč a volby „platné“, lze ověřit, že k dnešnímu dni není na hledané adrese zapsána
provozovna subjektu podnikajícího v režimu živnostenského zákona.
Informace o stanoveném účelu užívání Vám byla již poskytnuta při předchozí žádosti podle
zákona o svobodném přístupu k informacím směřované na Stavební odbor Městského úřadu
Přelouč
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Ad4) Pokud je zařízení provozováno soukromým klubem - spolkem, který byl založen ve
společném zájmů členů, je rozhodující povaha hlavní činnosti spolku. Dle výkladového
stanoviska Expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti „Občanský zákoník v tomto ohledu
spektrum možných aktivit spolků neomezuje, neboť pro to nebyl shledán ospravedlnitelný
důvod. Rozhodné je pouze to, co je volně vyjádřeným společným zájmem členů, resp. zakladatelů.“
Ad 5) Zajištění ochrany před hlukem a vibracemi není v pravomoci Městského úřadu Přelouč,
odbor životního prostředí. K dané problematice je kompetentní Krajská hygienická stanice.
Bylo provedeno několik kontrol za účelem zjištění, zda byly provedeny stavební úpravy
podléhající stavebnímu řízení a stavebník o povolení změn nepožádal. Žádné takové pochybení
nebylo zjištěno. Stavební úřad ale není oprávněn provádět např. kontrolu z hlediska překročení
kapacity osob v budově, určeného z hlediska požárně bezpečnostního posouzení. Tuto kontrolu
provádí hasičský záchranný sbor. Ten nikdy žádné zjištění stavebnímu úřadu nepředal.
Hluk vzniklý stavebním stavem budovy nebyl nikdy vyhodnocen jako nadměrný – např.
z provozu vzduchotechniky apod. Zvýšená hladina hluku vzniklá např. pohybem návštěvníků
před budovou už ale není v řešení podle stavebního zákona.
Ad6) Živnostenské úřady provádějí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu, kdy sledují,
zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních
právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání.
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