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Částečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 4. 10. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací. Žádost byla doplněna o chybějící
osobní údaj dne 11. 10. 2021
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:
„…dovoluji si Vás upozornit na včerejší alarmující demolici v areálu historických
chmelových skladů v Klášterní ulici, v objektu patřící holdingu Agrofert. Po včerejších
demoličních pracích zůstaly dvě budovy v areálu zcela bez střechy, byly vyřezány dřevěné
prvky (korrovy, trámy, stropy), odstraněný nákladový vikýř a častečně zbořená štítová zdeň.
Fotografickou dokumentaci lze nalézt na Facebookovém profilu pana
zde:
https://www.facebook.com/
Dotyčné objekty se nacházejí v památkové zóně a jsou součástí stavebního celku, se kterým
Žatec usiluje o zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Zajímá mě v této
souvislosti, zda Váš Stavební úřad o této akci věděl, případně zda a s jakým oddůvodněním ji
povolil. Pokud tato demolice probíhá bez vědomí Vašeho úřadu, pak mě zajímá jaké
podniknete kroky abyste majiteli v dalším počínání zabránili. Tento dotaz považujte prosím za
dotaz ve smysu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

MUZAX00KVYPA
K Vaší žádosti částečně poskytujeme požadované informace ve znění:
"Zajímá mě v této souvislosti, zda Váš Stavební úřad o této akci věděl, případně zda a s jakým
oddůvodněním ji povolil."
Povinný subjekt k části dotazu dle InfZ uvádí, že došlo k odstranění vikýřů, a to
z bezpečnostních důvodů po vypracování statického posouzení vlastníka objektů a po dohodě
s úseky stavebního úřadu a památkové péče, dne 17. 09. 2021.
Ve věci otázky ve znění: "Pokud tato demolice probíhá bez vědomí Vašeho úřadu, pak mě
zajímá jaké podniknete kroky abyste majiteli v dalším počínání zabránili" vydává současně
povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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