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From:|
Sent: Friday, August 12, 2022 12:15 PM
To: Fukalová Marcela Ing. <Marcela.Fukalova@ovajih.cz> ____
Subject: Žádost o poskytnuti' informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znéní pozdějších předpisů.
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Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

Oddělení smluvních vztahů

Horní 791/3

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Věc

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

V areálu v objektu Krasnoarmejců 2283/ 26a působí FC Ostrava-jih, zapsaný spolek, který Městský 
obvod Ostrava-Jih podporuje a uvedené sportoviště spolku pronajímá.

Nevím, zda nájemní smlouva uzavřená se spolkem je veřejně přístupná na webových stránkách 
Městského obvodu Ostrava-Jih (nepodařilo se mi ji nalézt), pokud ano prosím o zaslání odkazu, kde 
lze nájemní smlouvu najít.

Žádám Vás o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zda obsahem nájemní smlouvy uzavřené Městským obvodem Ostrava-Jih s FC Ostrava - Jih, z.s. jsou 
tyto náležitosti:

Povoluje či nepovoluje případně vůbec neřeší parkování vozidel v uvedeném areálu?

FC Ostrava - Jih má v pronájmu celou budovu v uvedeném areálu nebo pouze její část, pokud pouze 
část budovy - kterou část - podzemní, přízemí, I .patro?
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. Povoluje či nepovoluje případně vůbec neřeší - možnost konání v areálu, budově soukromých akcí 
nebo. oslav?
...i
‘-“Póvoluje či nepovoluje případně vůbec neřeší umístění Stánku s prodejem občerstvení, alkoholu a 
venkovním posezením? Pokud zde povoluje prodej občerstvení, alkoholu- zdaje ve smlouvě stanoveno, 
kclčTrnúže být provozovatelem a jaké podmínky tento má splňovat?

Povoluje či nepovoluje případně vůbec neřeší prodej alkoholu a pokud ano zdaje zde povoleno 
prodávat občerstvení, alkohol od Po-Ne, nebo pouze ve vymezených dnech a čase?

Povoluje či nepovoluje případně vůbec neřeší každoroční konání memoriálu pana Pavláta a s tím 
související prodej alkoholu a jak to říct - oslavu až do pozdních večerních hodin?

Děkuji za poskytnutí informací.

tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor právní

Vaše značka: 
ze dne: 22. 8. 2022
Č j Jíl 1/085918/22/OPR/Hoj
Sp zn S-JIH/079836/22/OPR/7
Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký
Telefon: + 420 599 430 285
Fax: + 420 599 430 413
F.-mail: martin. hojeckv4Tovaiih.cz
Datum: 8. 9. 2022

INF 20/2022

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážená paní,

dne 22. 8. 2022 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JIH/079836/22/OPR Vaši žádost o 
informace dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „Inf. zákoď‘) V žádosti jste požadovala poskytnout odpověď na níže uvedené dotazy, 
na které Vám současně odpovídáme:

/. Prosím o zasláni odkuzu na nájemní smlouvu uzavřenou se spolkem FC Ostravo-Jih na pronájem 
areálu sportoviště.

Nájemní smlouva č. 245/21/OBH ze dne 29. 12. 2021 je zveřejněna v registru smluv pod ID 17563971

2. Povoluje či nepovoluje, případně vůbec neřeší uvedená nájemní smlouva parkování vozidel 
v uvedeném areálu ?

FC Ostrava-JIH, zapsaný spolek, užívá areál hřiště, včetně přístupových areálových komunikací na 
základě smluv, a to pro účely činnosti fotbalového klubu. Smlouva parkování vozidel před objektem 
neřeší. Máme za to, že v rámci své činnosti fotbalového klubu se může v areálu i parkovat, např. při 
pořádání tréninků, sportovních akcí, zásobování apod.

3. FC Ostrava-Jih má v pronájnui celou budovu r uvedeném areálu nebo pouze její část, pokud pouze 
část budovy - kterou část - podzemí, přízemí, I. patro ?

Smlouva se týká nebytového prostoru v 1. PP a 1. NP v objektu č. p. 2283, který'je součástí pozemku 
p. č. st. 3415 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Krasnoarmejců 2283/26a, Ostrava-Zábřch, 
pronajatého spolku FC Ostrava-JIH, zapsaný spolek, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, Ostrava- 
Zábřeh.

4. Povoluje či nepovoluje, případně vůbec neřeší možnost konání v areálu, budově, soukromých akci 
nebo oslav ?

Uvedený spolek je soukromoprávním subjektem dle ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o dobrovolný svazek členů, který dle svých stanov 
zabezpečuje tělovýchovný i sportovní proces a usiluje o sportovní a osobnostní rozvoj mládeže. 
Nedisponujeme informacemi, že by areál byl užíván v rozporu se stanovami zapsaného spolku či 
smlouvou nebo byl porušován noční klid.
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5. Povoluje či nepovoluje, případně vůbec neřeší umístění Stánku s prodejem občerstveni, alkoholu a 
venkovním posezením ? Pokud zde povoluje prodej občerstveni, alkoholu - zda je ve smlouvě 
stanoveno, kdo může být provozovatelem a jaké podmínky má tento splňovat ?

Ano, ve smlouvě se řeší umístění Stánku s občerstvením včetně venkovního posezení. Fotbalový klub 
se zavázal užívat Stánek pro zajištění poskytování pohoštění a občerstvení účastníkům a návštěvníkům 
sportovních akcí pořádaných spolkem a provozní denní dobou od 08:00 hod. do 20:00 hod Stánek 
neslouží jako běžná restaurační zahrádka u pohostinství. Povinností klubu je, aby při prodeji občerstvení 
dodržoval veškerou platnou legislativu, jako je např. zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let, 
zákaz rušení nočního klidu apod.

6. Povoluje či nepovoluje, případně vůbec neřeší prodej alkoholu a pokud ano, zda je povoleno 
prodávat občerstvení, alkohol od pondělí do neděle, nebo pouze ve vymezených dnech a časech ?

Viz bod 5

7. Povoluje či nepovoluje, případně vůbec neřeší každoroční konání memoriálu pana Pavláta a s tím 
související prodej alkoholu a jak to říct - oslavu až do pozdních večerních hodin ?

Vzpomínkový memoriál na počest bývalého tajemníka klubu pana Ladislava Paláta je přátelským 
fotbalovým turnajem pořádaným klubem v rámci své činnosti a užívacího práva, které k areálu 
bezesporu má Městský obvod neeviduje stížnosti na rušení nočního klidu v době konání této akce či 
jiná omezení, která by souvislosti s činností fotbalového klubu obyvatelům okolních domů vznikla

Děkujeme Vám za Vánu projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojccký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)
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