MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor bytový
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
pracoviště Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

2.7.2018
OB/46141/2018

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Eva Friedecká
556 768372

Datum:

11.07.2018

efriedecka@novyjicin-town.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaši žádosti o poskytnutí informací, týkající se hluku pocházejícího z provozování hudebních kapel v
budově na ul. Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně uvádíme následující:
ad 1)

V objektu budovy se ke dni 11.07.2018 nachází 20 zkušeben kapel.

ad 2)

Nájemné za užívání zkušeben činí 32 411 Kč čtvrtletně.

ad 3)

Pro užívání objektu budovy nebo její části není vydán provozní řád. Práva a povinnosti
nájemců jsou upraveny smlouvou o nájmu nebytových prostor dle občanského zákoníku.

ad 4)

Kontrola dodržování nájemní smlouvy je ze strany odboru bytového prováděna pravidelně,
technik nebytových prostor navštěvuje objekt v rámci své pracovní doby cca 1x až 2x týdně,
vyvěsil do domu upozornění na dodržování provozní doby.

ad 5)

K výměně zámků v budově Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně nedošlo a klíče jsou uloženy
v budově Městské policie na ul. Divadelní 8 v Novém Jičíně.

ad 6)

Odbor bytový obdržel v roce 2018 od Městské policie podnět na porušování provozní doby 3
adresných kapel ze dne 02.05.2018 a 08.05.2018. S těmito nájemci bylo jednáno a byli
upozorněni, že při opakovaném porušování provozní doby jim bude zaslána písemná výstraha
a následně podána výpověď z nájmu nebytových prostor.

ad 7)

Město Nový Jičín je vlastníkem mnoha volných objektů, které má zájem pronajímat.
Má zároveň snahu vyjít vstříc kapelám a umožnit jim využití volných nebytových prostor ke
zkoušení. Objekt na ulici Suvorovova je umístěn mimo soustředěnou bytovou zástavbu a pro
výše uvedený účel je proto nejvhodnější. Jeho stavebně technický stav však není dobrý,
proto Odbor bytový v roce 2017 zařadil objekt k celkové rekonstrukci pro rok 2018 (zateplení
a výměna oken) a poté se plánuje jeho jiné využití. Byla zpracována projektová dokumentace
a bylo požádáno o dotaci, ta však nebyla přiznána. Objekt bude opětovně zařazen
k rekonstrukci pro rok 2019.
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ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
Út, Čt
08:00 – 11:00
Pá
08:00 – 11:00

12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 15:00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Závěrem si dovolujeme upozornit, že podle § 2 odst. 4 zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory a budoucí rozhodnutí.
S pozdravem

Ing. Pavel Tichý
vedoucí odboru bytového

