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V Žatci dne 13. 04. 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 12. 02. 2018 od
spolku VPN 2016, z.s., IČO 05231795, Husitské náměstí č. p. 3002, 438 01 Žatec 1 žádost o
poskytnutí informace ve věci provedené kontrolní prohlídky na p. p. č. 1190/5 v k. ú. Žatec.
Cituji: „Při kontrolní prohlídce jste objevili stavby, které byly vystavěny bez souhlasu SÚ.
Jednalo se o pec na vypalování keramiky, opěrnou zeď z gabiónů a přístřešek na uskladnění
dřeva.
1. Bylo již zahájeno řízení o odstranění těchto staveb?
2. Jestliže ano, zašlete nám prosím všechny dokumenty (oznámení, výzvy, rozhodnutí atd.),
které jste v souvislosti s tímto řízením vydali. Dle platného územního plánu je předmětná
parcela zařazena do ploch ZZ a tyto stavby jsou zde nepřípustné. Není tedy možné vydat
dodatečné stavební povolení.“
Na základě Vaší žádosti Vám z dostupných dokladů poskytujeme částečné informace dle InfZ:
1. Bylo již zahájeno řízení o odstranění těchto staveb?
Ano, řízení o odstranění těchto staveb bylo již zahájeno.
2. Jestliže ano, zašlete nám prosím všechny dokumenty (oznámení, výzvy, rozhodnutí atd.),
které jste v souvislosti s tímto řízením vydali. Dle platného územního plánu je předmětná
parcela zařazena do ploch ZZ a tyto stavby jsou zde nepřípustné. Není tedy možné vydat
dodatečné stavební povolení.
Správním úřadem bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí a neposkytnutí
informace k otázce č. 2, které nadřízený správní orgán zrušil a věc vrátil k novému
projednání. Přestože se zdejší správní orgán jako povinný subjekt neztotožňuje
s názorem nadřízeného správního orgánu, a to zejména cituji „Z obsahu žádosti
jednoznačně vyplývá, že odvolatel požaduje zaslání pouze dokumentů vydaných
povinným subjektem. Nepožaduje zaslání jiných dokumentů, které by mohly být
součástí spisu, např. vyjádření účastníků řízení apod. Konkrétně uvádí, že požaduje
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oznámení, výzvy, rozhodnutí a jiné dokumenty vydané povinným subjektem.“, protože
v požadovaném spise se nacházejí pouze dokumenty vydané prvoinstančním povinným
subjektem. Z této skutečnosti je tedy zcela zřejmé, že povinný subjekt bude poskytovat
kopii celého spisu (což bylo popsáno ve zrušeném rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace), proto by tato žádost měla být řešena v režimu zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt je
vázán právním názorem nadřízeného správního orgánu, poskytuje informace
k otázce č. 2 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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