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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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Povinný subjekt dne 9. 7. 2019 poskytl následující informace:
1. V příloze zasíláme „Stavebně technický průzkum Žatec – Dreherův pivovar“
2. e-mailovou korespondenci mezi paní starostkou a
sociální oblast pro kancelář zmocněnce vlády:

odborný konzultant pro

„From: Hamousová Zdeňka, Mgr. [mailto:hamousova@mesto-zatec.cz]
Sent: Saturday, September 23, 2017 10:50 PM
To:
@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.“
Dne 10. 7. 2019 jste k povinnému subjektu podal stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
§ 16a
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat
žadatel
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.
Ve své stížnosti uvádíte:
„Město Žatec
Nám. Svobody čp. 1
43801 Žatec
na vědomí
MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 3
140 21 PRAHA 4
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V Žatci dne l0.července 2019
Dne 24.června 2019 jsem podal na Městský úřad v Žatci, žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákoně.
106/1999 Sb."). ;
Požadoval jsem zaslání kopií písemných dokumentů z korespondence vedené i elektronickou
poštou, mezi městem Žatec a investičním oddělením České spořitelny, a.s. ( GS ). 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 jsem měl na mysli,
minimálně dokumenty, které paní starostka prostřednictvím počítače, přenášela na obrazovku
v její kanceláři na jednáních rady města.
Město Žatec předmětné nemovitosti koupilo za téměř 27.0 mil.Kč s tím, že je následně prodá
neznámému zájemci, za kterého údajně jednalo investiční oddělení ČS.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) jsem na svoji písemnou
žádost obdržel emilovou poštou pouze „Stavebně technický průzkum Žatec Dreherův
pivovar", nikoliv však to, co bylo požadováno.
Nebyl jsem vyzvaný k doplnění žádosti pro nesrozumitelnost (§ 14 odst.5 písm.b) zákona
č. 106/1999 Sb.), nebylo ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu
§ 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání.
Požaduji posouzení této stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a vyřízení mé
žádosti o informace. Pokud město Žatec informace samo neposkytne, požaduji, aby nadřízený
orgán - Krajský úřad Ústeckého kraje - věc usnesením převzal a informace poskytl sám “
Po opětovném posouzení žádosti povinný subjekt využil možnosti tzv. autoremedury dle §16a
odst. 5 InfZ a vyhovuje stížnosti a žadateli poskytuje požadované informace:
1. dopis České spořitelny a.s. – „Vyjádření zájmu“ (příloha poskytnutí informace)
2. Seznam okruhů ke schůzce se zástupci města Žatec (příloha poskytnutí informace)
3. e-mailová korespondence mezi paní starostkou a
Associate,
Investment Banking, Česká spořitelna, a.s. (dne 21. 6. 2019 Vám poštou již byla zaslána
e-mailová korespondence mimo žádost dle InfZ) :
a) Komu: "Hamousová Zdeňka, Mgr." <hamousova@mesto-zatec.cz>
Odesláno: 5.6.2018 11:09:00
Předmět: Pivovar Dreher: Okruhy otázek
Dobrý den, paní Starostko,
v příloze Vám zasílám seznam okruhů, které bychom s Vámi zítra ráno prodiskutovali. Bylo
by možné toto přeposlat na Vaše kolegy, kteří se budou zítřejšího jednání účastnit, aby byli
případně schopni tyto otázky zodpovědět. Předem děkuji. Jsou to spíše otázky obecného rázu.
Těšíme se na zítřejší setkání.
Přeji pěkný den
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Associate, Investment Banking
Česká spořitelna, a.s.
member of Erste Bank Group
b) Komu: "Hamousová Zdeňka, Mgr." <hamousova@mesto-zatec.cz>
Odesláno: 9.6.2018 19:28:55
Předmět: Pivovar Dreher
Dobrý den, paní starostko,
mluvil jsem se zástupcem investora a zatím je vše na dobré cestě.
Prosí o ještě jednu možnost navštívení dvou budov v majetku Retropene, aby si mohli zaměřit
jednotlivé místnosti a byli tak schopni vypracovat již detailnější technickou zprávu. Tento
krok je z jejich pohledu důležitý, aby zjistili, jak jsou jednotlivé místnosti veliké a zda-li a jak
bude možné napasovat novodobé technologie pro výrobu piva do stávajících interiérů. Tento
krok je potřeba učinit i z důvodu, že neexistují plány k těmto budovám.
Bylo by možné danou prohlídku uskutečnit s někým z města ve středu v dopoledních
hodinách. Počítám, že prohlídka by byla delší, neboť bude potřeba zaměřit většinu místností.
Vaše přímá účast není nutná, pouze by bylo dobré, kdyby někdo z Vašich kolegů byl dané
věci přítomen.
Bylo by toto možné? Retropene bych zatím neinformoval, případně se domluvím se
zástupcem retropene osobně.
Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.
Associate, Investment Banking
Česká spořitelna, a.s.
member of Erste Bank Group
c) Komu: "Hamousová Zdeňka, Mgr." <hamousova@mesto-zatec.cz>
Odesláno: 12.6.2018 8:46:15
Předmět: Prohlídka: pivovar Dreher
Dobrý den, paní Starostko,
mám potvrzen termín od investora - středa 13/6 v 10 hodin. Setkání může proběhnout v
prostorách přímo před pivovarem Dreher (uvnitř areálu). Za investora budou přítomní dva
technici, kteří se přeměří vše potřebné.
Mohl bych Vás požádat o přímý kontakt na Vašeho kolegu
, abychom se mohli
spojit v případě potřeby.
Předem děkuji a přeji pěkný den
Associate, Investment Banking
Česká spořitelna, a.s.
member of Erste Bank Group
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d) Komu: "Hamousová Zdeňka, Mgr." <hamousova@mesto-zatec.cz>
Odesláno: 14.6.2018 12:51:28
Předmět: Prohlídka: Dreher
Dobrý den, paní starostko,
ještě jednou děkuji za možnost včerejší prohlídky. Vše proběhlo v pořádku a technici mají
všechny informace, které potřebují.
Poslední dotaz se týká městského přívodu vody, respektive jeho kapacity. Podle informace
tuto přípojku používala Fruta Žatec pro svoji výrobku. Náš dotaz se týká vydatnosti tohoto
zdroje.
Bylo by možné z tohoto zdroje odebírat vodu o kapacitě 5l/s (což by představovalo špičkový
odběr během sezóny nebo zvýšené výroby)? Bylo by možné se obrátit s touto otázkou na
některého z Vašich kolegů.
Předem děkuji a přeji pěkný den
Associate, Investment Banking
Česká spořitelna, a.s.
member of Erste Bank Group

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/.

Bc. Hedvika Hánová
Městský úřad
Interní audit, GDPR
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