Doprovodná informace nahrazující přílohu
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“) dne
6. 8. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací, č.j. MUZA 31015/2019:
„Ve smyslu příslušného ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí kopií písemných dokumentů z
korespondence vedené i elektronickou poštou, zejména mezi městem Žatec a investičním
oddělením České spořitelny, a.s. ( ČS ), Pivovarem Žatec s.r.o. a Retropene s.r.o.
Zároveň požaduji poskytnutí emailové korespondence, případně vedené, mezi uvedenými
subjekty a pracovníky města Z již poskytnutých dokumentů v dané věci, je možné zjistit, že dokumenty, na město zaslané
ČS, nebyly v rámci mé žádosti poskytnuty všechny. V rámci mé žádosti nebyl rovněž zaslaný
dokument, ze kterého paní starostka citovala najednání zastupitelstva dne 21.06.2018 - cituji:
„...představenstvo společnosti, poměrně významné a finančně silné, bude zasedat příští týden,
pravděpodobně v úterý. V úterý vpodvečer dostaneme finální rozhodnutí". Požaduji odpověď
na otázku, zda po 26.06.2018 město finální rozhodnutí obdrželo a pokud ne, zda byl paní
starostkou na ČS vznesen dotaz, proč město žádné finální rozhodnutí neobdrželo. Z jakého
důvodu nebyly všechny požadované dokumenty poskytnuty?
Dále požaduji odpověď na otázku, proč dokumenty v řešné věci nejsou podle spisového a
skartačního řádu evidovány v došlé poště?“
Na základě výzvy žadatel žádost dne 21. 8. 2019 upřesnil tak, že požaduje poskytnutí všech
kopií písemných dokumentů z korespondence vedené i elektronickou poštou, zejména mezi
městem Žatec a investičním oddělením České spořitelny, a.s. ( ČS ), kdy předmětem jednání
měla být koupě nemovitostí od města Žatec, které je nabylo na základě usnesení zastupitelstva
města Žatec, číslo 96/18 ze dne 21.06.2018, Pivovarem Žatec s.r.o. a Retropene s.r.o., kdy
předmětem jednání s těmito společnostmi měl být převod níže vyjmenovaných nemovitostí v
k.ú Žatec. Výčet pracovníků města rozšířil o Žadateli byly informace částečně poskytnuty dne 9. 4. 2020 (na základě nového projednání
žádosti na základě rozhodnutí č.j. KUUK/052592/2020 ze dne 27. 3. 2020 Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru legislativně-právního, jako nadřízeného správního orgánu ve věci
odvolání žadatele).
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ, z důvodu mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých
informací povinný subjekt zveřejňuje namísto přílohy tuto doprovodnou informaci,
vyjadřující její obsah:
Byly poskytnuty kopie písemných dokumentů z korespondence vedené mezi městem
Žatec a investičním oddělením České spořitelny a.s. a kupní smlouvy na koupi
nemovitostí od společností Retropene s.r.o. a Žatecký pivovar s.r.o., v podobě, ve které
jsou evidovány ve veřejně přístupném registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra.

