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Vážená
dne 21. 6. 2019 jsme obdrželi Váš dotaz, zda má provozovna co je v domě (Barovna) povolení
na nově postavenou terasu před barem na chodníku.
Na Váš dotaz za odbor majetkové správy sdělujeme následující:
Žádost o povolení umístění předzahrádky před restaurací Barvírna firmy Továrna spol. s r. o.
byla doručena na odbor majetkové správy 29. 5. 2019. Následně byla zpracována pracovnicí
oddělení majetkové evidence a dispozic a předána k vyjádření odboru hlavního architekta,
dopravě a odboru veřejné správy majetku města Liberec. Tyto odbory souhlasily s umístěním
předzahrádky před restaurací.
Následně byla žádost schválena dne 17. 6. 2019 vedením statutárního města Liberec a poté byla
odeslána 21. 6. 2019 na odbor dopravy k vydání rozhodnutí o povolení umístění předzahrádky.
Předzahrádka byla dosud umístěna bez povolení, teprve nyní je žádost na odboru dopravy, které
vydá konečné rozhodnutí.
Dle nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013, kterým se vydává „Tržní řád“ je podmínkou
provozování předzahrádky doba poskytování služeb v restauračních předzahrádkách omezena
na dobu 7,00 – 22,00 hodin. Doba provozu restaurační předzahrádky zejména
s reprodukovanou hudbou nebo reprodukovaným mluveným slovem musí být v souladu
s právními předpisy, z nichž vyplývají omezení týkající se hluku a vibrací, § 32 zákona
č. 258/2000 Sb. Na dodržování tohoto nařízení dohlíží Městská policie Liberec (tel. 156), dále
pak odbor správní a živnostenský statutárního města Liberec a Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje.
S pozdravem
Mgr. Lucie Šťastná v.r.
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