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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 8. 6. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. 6179 v Žatci a reklamního zařízení
(dále RZ) na pozemku 6810/1 také v Žatci.
a. smlouvu v aktuálním znění s majitelem nebo provozovatelem reklamního zařízení (obě
pokud by existovaly) (jednotlivě pro každé RZ)
b. kopii povolení na základě kterého bylo reklamní zařízení umístěno (jednotlivě pro každé
RZ)
c. částku, kterou město dostalo, nebo mělo dostat za rok 2020 za umístění zařízení (jednotlivě
pro každé RZ)
d. součet částek, který město dostalo za umístění těchto dvou zařízení za roky 2010‐2019
(včetně) (jednotlivě pro každé RZ).“
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
K otázce a. a b.:
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.
K otázce c. a d.:
Reklamní poutač Nákladní ul.:
2010 – 2019 uhrazeno 60 000 Kč + příslušná DPH
2020 – 5 000 Kč + příslušná DPH
Reklamní poutač B. Kunětické – Vikové:
2010 – 2019 uhrazeno 100 000 Kč + příslušná DPH
2020 – 10 000 Kč + příslušná DPH

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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