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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 3. 3. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:
„Dne 4.4.2019 jsme se zúčastnili schůzky s vedením Města Žatec a vedoucím Stavebního
a vyvlastňovacího úřadu, životní prostředí ( dále SÚ ). Na tomto jednání bylo sděleno, že si
SÚ zadal u Advokátní kanceláře Judr.Těmína, právní rozbor ohledně vynucení si výkonu
správních rozhodnutí, které vydal SÚ v roce 2017 a kterými byl zakázán provoz v několika
objektech společnosti HP-Pelzer v Raisově ulici v Žatci. Zašlete nám prosím tento právní
rozbor zpracovaný v roce 2019.

Povinný subjekt k Vaší žádosti o informace uvádí následující:
Stavební úřad si u Advokátní kanceláře Těmín, s. r. o. žádný právní rozbor, ohledně vynucení
si výkonu správních rozhodnutí, kterými byl zakázán provoz v několika objektech společnosti
HP-Pelzer v Raisově ulici v Žatci, neobjednal (nezadal). V tomto případě asi došlo k
nedorozumění.
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Povinný subjekt disponuje v této věci právním názorem Advokátní kanceláře Těmín, s. r. o.
z roku 2019, který Vám poskytujeme:
citace: "Před časem jsme od Vás obdrželi 2 rozhodnutí stavebního úřadu, kterými bylo
nařízeno zjednání nápravy ohledně staveb na pozemcích parc. č. st. 1484 a 4992/1, v k. ú.
Žatec. Další dokumentaci k případu HP Pelzer nemáme, nicméně s ohledem na znění mailové
komunikace jsem vyrozuměl, že tento případ má daleko větší rozsah a zřejmě se týká více
nemovitostí. Potřebovali bychom proto více informací. Jinak co se týče těch dvou rozhodnutí,
které máme k dispozici, tak podle našeho názoru se jedná o logický postup po vydání výzev ke
zjednání nápravy, které zřejmě nebyly splněny. Pokud nebyla splněna obě rozhodnutí, pak se
nabízelo zahájení správního řízení a uložení pokuty za správní delikt, přičemž případně
uložená pokuta mohla pohnout odpovědné subjekty ke zjednání nápravy."

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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