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Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a poskytnutí informace
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 1. 4. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí:
1) Má nadepsaná obec v současné době platný územní plán? Pokud ano, žádám o informaci,
kde ho mohu nalézt, případně, není-li územní plán veřejně přístupný online, žádám o jeho
zaslání do své datové schránky, zejména tzv. hlavní výkres a textovou část.
2) Projednává v současné době nadepsaná obec změnu územního plánu nebo přijetí nového
územního plánu? Pokud ano, žádám o zaslání návrhu tzv. hlavního výkresu a návrhu textové
části do své datové schránky.
3) Projednává-li nadepsaná obec změnu územního plánu nebo přijetí nového územního plánu,
v jaké je dané řízení fázi, případně kdy nadepsaná obec předpokládá přijetí změny územního
plánu nebo nového územního plánu?
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V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ Vás odkazujeme v otázce č. 1 a 2 na požadovanou
informaci, která je zveřejněna na internetových stránkách a v otázce č. 3 poskytujeme
požadované informace:
ad 1) ano, má. Odkaz na: https://www.mesto-zatec.cz/radnice/odbory-uradu/stavebni-avyvlastnovaci-urad-zivotni-prostredi/urad-uzemniho-planovani/zatec/uzemni-plan-zatecuplne-zneni-2522cs.html
ad 2) ano, projednává dvě změny územního plánu. Odkaz na: https://www.mestozatec.cz/radnice/uredni-deska/verejne-vyhlasky/zmena-c-10-uzemniho-planu-zatec-zadani5045.html?ftresult=Zm%C4%9Bna+%C4%8D.+10+%C3%BAzemn%C3%ADho+pl%C3%
A1nu
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/verejne-vyhlasky/zmena-c-12-uzemnihoplanu-zatec-zruseni-verejneho-projednani5171.html?ftresult=Zm%C4%9Bna+%C4%8D.+10+%C3%BAzemn%C3%ADho+pl%C3%
A1nu
ad 3) Projednávají se změny Územního plánu Žatec č. 10 a 12 (dále jen "ÚP"), které jsou ve
fázi:
- u změny č. 10 ÚP je k dnešnímu dni před schválením zadání změny územního plánu;
- u změny č. 12 ÚP byl zrušen termín veřejného projednání.

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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