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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 04. 06. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí:
V roce 2015 probíhala v Žatecké teplárenské,a.s.- IČ 64 65 08 71 akce Ekologizace kotlů K1
a K2. Při této akci došlo ke změně v provozním zařízení stavby dle § 126 odst.2 , která je
přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
Dne 25.9.2018 jste výše uvedenou stavbu povolili tzv. Rozhodnutím- změna stavby před
dokončením - název stavby : Skladové hospodářství motorové nafty a LTO, stáčecí místo a
výdejní místo a připojení startovacích hořáků ( č.j. MUZA 32879/2018, spis. zn. MUZAS
28467/2018/Raj ). V tomto rozhodnutí je stanovena tato podmínka pod číslem 2.:
Žadatel oznámí Stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby :
a) Umístění a připojení hořáků.
1. Obracíme se na Vás s žádostí o informaci, zda Vám bylo oznámeno kdy byly na
stavbě umístěny a připojeny hořáky.
2. Byla již tato stavba zkolaudována a byl vydán kolaudační souhlas?
3. Jestliže ANO, zašlete nám prosím kopii kolaudačního souhlasu.
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1. Nebylo nám oznámeno.
Ad 2. Ano.
Ad 3. Kopii kolaudačního souhlasu poskytujeme v příloze, přičemž z důvodu ochrany
osobních údajů přistoupil povinný subjekt k anonymizaci těchto údajů. Na tyto
anonymizované údaje je vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí
informací.
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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