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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů
Městský úřad Žatec, Obecní živnostenský úřad (dále živnostenský úřad) od Vás dne
22.03.2018 obdržel Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“):
1) Provedli jste v Žatci kontrolu provozoven v objektech jež vlastní
a s jakým výsledkem?
2) Žádám zaslání kopie protokolu o provedené kontrole.
Na základě Vaší žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) doručené Městskému úřadu v
Žatci dne 22.03.2018 zaevidované pod č.j. MUZA 10427/2018, týkající se výše uvedeného
dotazu jsme Vás dne 11.04.2018 vyzvali k doplnění informací dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ,
jelikož z Vašeho dotazu nebylo zřejmé, zda požadujete informace k nemovitostem, které
vlastní pan
a případně pronajímá dalším podnikatelským subjektům či k
nemovitostem, které vlastní a současně v nich provozuje svou podnikatelskou činnost? Není
možné uvést přesné adresy provozoven?
Dne 29.03 2018 jsme od Vás obdrželi doplnění k výše uvedené žádosti, které bylo
zaevidované pod č.j. MUZA 11717/2018. V tomto doplnění uvádíte:
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lastní část nepovolené stavby a zčásti přilehlé venkovní prostranství v areálu
bývalé Šroubárny Žatec, ul. Purkyněho 1161, 438 01 Žatec na pozemku st. p. č. 4992/1
v k.ú. Žatec,
1) část venkovního plochy a stavby využívá k podnikatelským účelům bez povolení SÚ
v rozporu se zák. č. 183/2006 Sb., „SZ“, ve znění pozdějších přepisů a s dalšími
právními předpisy
2) pronajímá nepovolený objekt i nechráněné venkovní prostranství nájemci, mj.
společnost HP-Pelzer s.r.o., IČ 405 24 604, Pod Kyjovem 349/18 Radčice, 322 00
Plzeň, Pobočka Žatec
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme informace dle InfZ:
1. V objektu bývalé Šroubárny Žatec, ul. Purkyněho 1161, 438 01 Žatec byly
provedeny živnostenské kontroly s konečným výsledkem „bez závad“ u tří
podnikatelských subjektů:
- Ing. Miroslava Musilová, IČ 87696631
- Pexa Karel, IČ 71949950
- Artefakt Europa s.r.o., IČ 28446721
2. Protokoly zasíláme přílohou tohoto dopisu.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://www.mesto-zatec.cz/mestskyurad/povinneinformace/poskytnuteinformace/).

S pozdravem
Bc. Pavlína Bednárová
vedoucí obecního živnostenského úřad

Příloha:
-

Protokol č.j. 13/11 ze dne 18.04.2011
Protokol č.j. 54/11 ze dne 24.10.2011
Protokol č.j. 61/11 ze dne 16.11.2011
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