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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Dohoda o narovnání HP Pelzer
Na základě Vaší žádosti vám tímto povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec,
poskytuje Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz:
„Dobrý den, obracíme se na Vás žádostí o informac:
1. Firma HP Pelzer užívala bez právního důvodu a bezúplatně pozemek p.č. 2716/2 v k.).
Žatec v majetku Města Žatec o rozloze 2 764 m2 min. od roku 2010 do konce roku 2016,
tedy 7 let (viz. Dohoda o narovnání z 19.12.2019). Ustanovení § 39 odst. 6 zákona
128/2000 Sb. o Obcích říká: Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými
zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
Byla Městem Žatec zjištěna škoda, která vznikla nedostatečnou ochranou majetku před
neoprávněnými zásahy?
2. Kdo z vedení města či z úředníků pochybil při správě veřejného majetku a nedostatečně
chránil majetek města před neoprávněnými zásahy a kdo včas neuplatnil právo na
náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, tak jak mu to ukládá § 39
odst. 6 zákona 128/2000 Sb.?
3. Byl za toto pochybení někdo potrestán?
4. Jestliže ano, tak kdo a jakým způsobem?*
* doslovný přepis dotazů
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Odpověď 1. – 4.:
Na základě dostupných informací škoda nedostatečnou ochranou majetku před
neoprávněnými zásahy nevznikla, neboť došlo k oboustrannému ujednání k narovnání stavu
dle skutečnosti a to na základě rozhodnutí kompetentního orgánu tj. Rady města Žatce. Dne
19.12.2016 byla uzavřena Dohoda o narovnání.
Nebylo zjištěno pochybení konkrétní osoby při správě veřejného majetku.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Helena Šmeráková
vedoucí odboru správních činností
pověřena řízením městského úřadu
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