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V Žatci dne 09. 03. 2018

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí (dále jen „správní úřad“)
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“), obdržel dne 06. 02. 2018 žádost,
kterou podal MUDr. M
Ř
kterého zastupuje Mgr. Ondřej Koutný – advokát ev. č. ČAK: 16616, Jiráskova
č.p. 154, 438 01 Žatec 1
o poskytnutí správních rozhodnutí (stavební povolení a kolaudační souhlas) týkajících se stavby
ordinace v budově na adrese Lva Tolstého 1159, 438 01 Žatec (budova č. p. 1159 postavená na
pozemku parc. č. ležícím v k. ú. Žatec).
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že správní úřad vydal dne 21. 02. 2018 pod č. j.: MUZA
6658/2018 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadované informace. Dne 02. 03. 2018 bylo
prostřednictvím Vašeho advokáta ev. č. ČAK: 16616, podáno odvolání proti výše uvedenému
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadované informace. Správní úřad posoudil formální
náležitosti odvolání. Na základě toho zjistil, že se jedná o odvolání přípustné. Dále správní úřad
posoudil faktické důvody, které jsou v odvolání uvedeny. Na základě kterých přehodnotil
požadovanou žádost o poskytnutí informací tak, že požadované informace ze spisu dle InfZ
poskytuje formou přílohy.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).
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