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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 12. 4. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Obracíme se na Vás s žádostí o zaslání:
1. Dokumentu, kterým bylo přerušeno řízení o odstranění stavby v areálu HP-Pelzer Žatec u
objektu Hala - DOA na st.p.č. 1442/1 v k.ú.Žatec - MUZAS 9460/2010 (nebo 2016 ?).
2. Dále Vás žádáme o zaslání informace o stavu řízení o dodatečném povolení stavby výše
uvedeného objektu, jehož zahájení bylo důvodem pro přerušení řízení o odstranění stavby.
Jestliže řízení o odstranění stavby ještě probíhá, zašlete nám prosím dokument, kterým byla
naposledy prodloužena lhůta pro doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby. Jestliže bylo
již řízení o dodatečném povolení stavby ukončeno, zašlete nám doklad, kterým bylo řízení
ukončeno.“
Na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, poskytujeme v příloze
dokumenty:
ad 1) kterým bylo přerušeno řízení o odstranění stavby v areálu HP-Pelzer s.r.o.
ad 2) kterým byla naposledy prodloužena lhůta pro doplnění žádosti o dodatečné povolení
stavby.
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Kopie požadovaných dokumentů Vám 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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