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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, 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 24. 6. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Ve smyslu příslušného ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
infomacím, v platném znění, žádám o zaslání kopií písemných dokumentů z korespondence
vedené i elektronickou poštou, mezi městem Žatec a investičním oddělením České spořitelny,
a.s. ( ČS ). ČS měla podle tvrzení paní starostky, zastupovat investora na koupi nemovitostí,
které město koupilo na základě usnesení zastupitelstva 96/18 ze dne 21.06.2018. Konkrétně
mám na mysli, minimálně dokumenty, které paní starostka, prostřednictvím počítače,
přenášela na obrazovku v její kanceláři najednání rady města. Podle spisového a skartačního
řádu musí být i tyto písemnosti na městě založeny.“
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
1. V příloze zasíláme „Stavebně technický průzkum Žatec – Dreherův pivovar“
2. e-mailovou korespondenci mezi paní starostkou a E.Kovaříkovou, odborný konzultant pro
sociální oblast pro kancelář zmocněnce vlády:
„From: Hamousová Zdeňka, Mgr. [mailto:hamousova@mesto-zatec.cz]
Sent: Saturday, September 23, 2017 10:50 PM
To: Kovaříková Edita <Edita.Kovarikova@czechinvest.org>
Subject: REMINDER: Prosba o možné návrhy opatření do aktualizace Akčního plánu
RE:STARTu (Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK)
Dobrý den,
v příloze zasílám návrhy opatření do aktualizace Akčního plánu RE:START.
Návrh na zařazení Nemocnice Žatec, o. p. s. byl již podáván k zařazení do opatření k červnu
2017, neúspěšně. Jsme si vědomi toho, že dle implementačních pravidel budeme muset
dopracovat podle požadavků.
Návrh na zařazení kulturní památky pivovaru Dreher je na začátku procesu, v tomto případě
budeme potřebovat Vaši metodickou pomoc.
Jsme připraveni případně přepracovat návrhy, aby zpracování odpovídalo Vašim standardům
a požadavkům. V tomto termínu je pro nás důležité, aby byly z naší strany návrhy podány.
Děkuji za spolupráci, Z. Hamousová.“

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/.

