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Žádost o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb.
Dle výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informace, zda provozovatel kempu a občerstveni
u Velkého pIsečáku má povoleny hudební produkce a jestliže ano, v jakém rozsahu.
Ráda bych vysvětlila, z jakého důvodu o tuto informaci Žádám. Dne 23.7.2021 jsme po mnoha
letech chtěli pobýt s dětmi a malými vnoučaty (3 až 6 let) v kempu u PIsečáků. Ještě jsme neměli
ani vybalené věci a již začala hrát hudba (cca v 15 hod.). Odsunuli jsme se tedy co nejdále. ječÍcÍ a
často falešně zpÍvajÍcÍ zpěvačka nás oblažovala do 20 hodin. Jaké však bylo naše překvapení, když v
sobotu taktéž po 15 hodině začala opět hrát hudba, tentokrát to měla být zřejmě rocková kapela.
Kytarista vkládal do písniček sóla napodobujÍcÍch zřejmě Volfa Hoffmana a vyháněl kytaru do co
nejvyšších tonů, což se již po hodině nedalo poslouchat. Produkce však ve 20 hodin neskončila. Ve
22 hodin se kapela odmlčela a tak jsme dali děti konečně spát. Bohužel po 22 hodině hudba
pokračovala, dět' se vzbud'ly a brečely, slabší jed"nc" začal" polykat prášky na boleni hlavy. Šla jsem
požádat o ztlumeni hudby, nesetkala jsem se s pochopením, neboť' rocková hudba prý musí být
hlasitá. Neuspěla jsem ani s argumentem malých p|ačÍcÍch dětí. Produkce končila po půlnoci. Co
nás všechny nakonec dorazilo byl fakt, že v neděli opět kolem 15 hodiny začala opět hrát hudba. To
jsme již na nic nečekali, sbalili se a odjeli domů, i když jsme chtěli být u vody co nejdéle.
Před lety jsme na pisákách kempovali a odjeli z důvodu, že se zde začaly pořádat diskotéky, které
měl tehdejší nájemce údajně povolené. Ovšem třidenni hudební maraton se opravdu nedá vydržet.
Myslela jsem, že se jedná o rekreační místo, jak je uvedeno v Provozním řádu Č.1/2020 a jsou
zde hudební produkce zakázány až na výjimky, které jsou přisně posuzovány. Taktéž zákon Č.
251/2016 Sb. §5 odst. 6 upravuje dobu nočního klidu a připadnou úpravu obecně závaznou
vyhláškou. Nahlédnutím na facebook jsem zjistila, že tyto třIdenni akce jsou naplánovány až do
konce prázdnin, takže se nejednalo o žádnou výjimku. Tak nevím jestli se jedná o kemp, kam by si
lidé na víkend jeli odpočinout nebo hudební arénu, která nemá žádná pravidla.
Děkuji Vám za odpověď'.
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