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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Tazatel žádal o poskytnutí: 
 
informace z oblasti „kultura a gastro“, konkrétně odkaz na právní normy, vyhlášky a příkazy, dle kterých 
rozhodují příslušné odbory Magistrátu města Karlovy Vary, městské organizace a společnosti města KV CITY 
CENTRUM s. r. o., INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o. p. s. a příspěvková organizace Správa 
lázeňských parků, dále poté zodpovězení pěti dotazů vztahujících se k zajištění cateringu při vybraných 
kulturních a společenských akcích. 
 
Bylo odpovězeno:  
 
Dne 05. 10. 2022 byla na Magistrát města Karlovy Vary doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z oblasti „kultura 
a gastro“, v níž požadujete odkaz na právní normy, vyhlášky a příkazy, dle kterých rozhodují příslušné odbory 
Magistrátu města Karlovy Vary, městské organizace a společnosti města KV CITY CENTRUM s. r. o., 
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o. p. s. a příspěvková organizace Správa lázeňských parků, dále potom 
požadujete zodpovězení pěti dotazů vztahujících se k zajištění cateringu při vybraných kulturních 
a společenských akcích.  
 
 
Řešená problematika zasahuje do gesce více odborů magistrátu města, na přípravě podkladů pro odpověď se 
tak podílel odbor technický, odbor dopravy, odbor financí a ekonomiky, zpracováním písemné odpovědi byl 
následně pověřen odbor kultury, školství a tělovýchovy.  
 
Odbor technický vydává stanoviska k užívání veřejného prostranství – zeleně, závazné podmínky pro 
pořadatele, které jsou součástí konkrétního stanoviska, jsou vždy konzultovány se Správou lázeňských parků.  
 
Odbor dopravy se z hlediska věcné příslušnosti vyjadřuje k místním komunikacím, jako správní orgán příslušný 
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikace, a to po předchozím souhlasu vlastníka komunikace (u místních komunikací 
na území města je to Statutární město Karlovy Vary, zmocněna k vydávání takového souhlasu je vedoucí 
odboru technického Ing. Eva Pavlasová) a po předchozím souhlasu příslušné složky Policie ČR z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy (u místních komunikací na území města je touto složkou Krajské 
ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Karlovy Vary).  
 
Na řešenou problematiku se obsahově také vztahuje Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 6/2019, 
kterým se vydává tržní řád. K tomu považujeme za důležité upozornit na čl. 6 nařízení, dle kterého se toto 
nařízení mimo jiné nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, 
sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (zahájení lázeňské sezóny, mezinárodní filmový festival 
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apod.) a při konkrétních mimořádně významných kulturních, společenských nebo sportovních akcích, na které 
byla pořadateli příslušným orgánem města poskytnuta finanční podpora, záštita či partnerství. 
 
 
K dotazu č. 1:  
Jak již bylo výše uvedeno, k užívání veřejné zeleně vydává stanoviska odbor technický po předešlé domluvě 
se Správou lázeňských parků.  V případě záborů komunikací odbor technický jako vlastník komunikace 
vydává souhlas s jejich užíváním v daném rozsahu, rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikací pak 
vydává odbor dopravy podle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů.   
 
Velikonoční trhy 2021 
- s ohledem na vládní omezující opatření vydaná v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se tato 

akce neuskutečnila 
 
Zahájení lázeňské sezony 2021 
- s ohledem na vládní omezující opatření vydaná v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se tato 

akce neuskutečnila 
 
VARY°září 2021 
- povolení č.j. 12266/OD/21 ze dne 24. 08. 2021 bylo vydáno žadateli INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy 

Vary o. p. s.,  období 10. 09. a 11. 09. 2021, místní komunikace Mlýnské nábřeží, dále Vřídelní lávka, 
Vřídelní ul., Divadelní náměstí, Tržiště a Goethova stezka, celkově cca 120 m2 k umístění různých 
předmětů souvisejících s pořádáním akce 

 
Svatováclavské slavnosti 2021 
- povolení č.j. 13581/OD/21 ze dne 09. 09. 2021 bylo vydáno žadateli Statutární město Karlovy Vary, 

období 28. 09. až 02. 10. 2021, místní komunikace T. G. Masaryka, celkový zábor cca 350 m2 k umístění 
pódia, prodejních stánků a prostoru k posezení  

 
Velikonoční trhy 2022 
- povolení č.j. 2233/OD/22 ze dne 22. 02. 2022 bylo vydáno žadatelce Lucie Zlámalíková, IČO 76129195, 

období 10. 04. až 10. 05. 2022, místní komunikace T. G. Masaryka vedle vstupu do Smetanových sadů, 
zábor 40 m2 pro prodejní zařízení a 25 m2 jako prostor k posezení 

- na základě vlastního zjištění příslušných útvarů magistrátu města byla žadatelka upozorněna na   
nedodržení výměry prostoru pro posezení, na které žadatelka neprodleně reagovala žádostí o povolení 
rozšíření záboru pro posezení o dalších 24 m2 
 

Zahájení lázeňské sezony 2022 
- souhlas s užíváním veřejného prostranství - zeleně č.j. 899/OT/22/Hna ze dne 19. 04. 2022 byl vydán 

žadateli Statutární město Karlovy Vary, období 06. 05. až 08. 05. 2022, Smetanovy sady, umístění pódia, 
zázemí pro zvukaře, dětských dílen, ležení Karla IV., historických atrakcí a řemesel, prodejních stánků  

 
VARY°září 2022 
- povolení č.j. 10928/OD/22 ze dne 18. 08. 2022 bylo vydáno žadateli INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy 

Vary o. p. s.,  období 09. 09. a 11. 09. 2022, místní komunikace Stará louka vedle Jánského mostu, 
zábor 18 m2 k umístění prodejního zařízení s občerstvením  

 
Svatováclavské slavnosti 2022 
- povolení č.j. 13154/OD/22 ze dne 07. 09. 2022 bylo vydáno žadateli Statutární město Karlovy Vary, 

období 27. 09. až 02. 10. 2022, místní komunikace T. G. Masaryka vedle vstupu do Smetanových sadů, 
zábor 40 m2 k umístění prodejního stánku s občerstvením   
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- souhlas s užíváním veřejného prostranství - zeleně č.j. 1836/OT/22/Hna ze dne 01. 09. 2022 byl vydán 
žadateli Statutární město Karlovy Vary, období 27. 09. až 02. 10. 2022, Smetanovy sady, umístění pódia, 
zázemí pro zvukaře, dětského kolotoče, prodejních stánků  

 
K dotazu č. 2:  
Pořadatel konkrétní akce nebo provozovatel cateringových služeb, který požádal o užívání veřejného 
prostranství – zeleně v lokalitě Smetanových sadů je povinen respektovat podmínky stanovené v konkrétním 
rozhodnutí, respektive v konkrétním souhlasném stanovisku k užívání tohoto prostoru. V této souvislosti 
nejsou vydány žádné obecné nebo plošné výjimky pro určité typy akcí či pro určité typy prodejních zařízení.  
 
V bodech č. 3) a 5) žádosti o poskytnutí informace bylo rozhodnuto, že podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informací částečně odmítá. A to z důvodu, že 
požadované informace pod body 3) a 5) žádosti nemá povinný subjekt, ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím k dispozici, tedy ve sféře povinného subjektu neexistují, a z toho důvodu, 
že požadované informace pod bodem 4) žádosti jsou dotazem na názor ve smyslu § 2 odst. 4  zákona 
o svobodném přístupu k informacím. 
 
Přílohy: 
 
0 dokumentů  
 
 
Poplatek:  
 
Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují. 
 
 
 
 
 
 Ing. Bc. František Škaryd 
  vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy 
 
 
Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR). 
 


