
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 10/2018
Č.j.: MJ/08578/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  12.02.2018  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Odbor  obecní  živnostenský  úřad  žádost  o  poskytnutí
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:

K žádosti bylo sděleno:
K  Vaší  žádosti  sdělujeme,  že  záznam,  který  evidujeme  o  chalupě  (chatě)  Aloiska,  je  zveřejněn  na
internetové adrese
https://www.jesenik.org/ubytovani-stravovani-wellness/o142-javornik/k4732822-ubytovani/336-
chata-aloiska.html .
Vytištěný obsah webové stránky zasíláme jako přílohu. Jedná se o záznam z databáze ubytovatelů ve
zdejším regionu.

Č.p. 92, část obce Zálesí,  obec Javorník, je rovněž evidováno v živnostenském rejstříku. Poskytování
informací  z  živnostenského  rejstříku  se  však  řídí  zvláštním  právním  předpisem,  a  to  zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, konkrétně § 60
tohoto zákona. Pro získání informace ze živnostenského rejstříku je třeba podat žádost podle tohoto
speciálního  ustanovení.  Současně  ale  uvádíme,  že  totožnou  informaci,  kterou  by  Vám  podle
živnostenského zákona poskytl živnostenský úřad, lze získat na webové adrese www.rzp.cz .
K Vašim konkrétním dotazům pak dále uvádíme:

1) Z  výše  uvedeného  internetového  záznamu  lze  dovodit,  že  v  chalupě  je  nabízeno  celoroční
ubytování  pro  8  –  10  osob.  Žádné  jiné  informace  o  činnostech  v  chalupě  provozovaných
neevidujeme.

2) Neevidujeme žádný záznam o tom, která osoba je správcem tohoto objektu.
3) Neevidujeme žádný záznam o tom, zda chalupa je či byla předmětem dražby či exekuce. Město

Jeseník nevede centrální evidenci exekucí. Takovouto evidenci vede Exekutorská komora České
republiky – viz internetové stránky https://www.ceecr.cz/ .

4) Neevidujeme žádný záznam o tom, zda u objektu Aloiska je volná plocha pro parkování.

Pro informaci Vám sdělujeme, že pracovnice oddělení cestovního ruchu zdejšího úřadu prověřovala
kontakt uvedený na připojené webové stránce, kde jí bylo řečeno, že ubytování již nefunguje.
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