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Částečné 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 14. 06. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací, cituji:
„Obdržel jsem od vás sdělení č.j. MUZA 44635/2018, spis.zn. MUZAS/42596/2018/Tr z 19.
12. 2018 (viz příloha) a žádám o informaci dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, jak v tato věc byla uzavřena a to konkrétně:
- zda byla pokuta formou příkazu uložena majiteli pozemku, nebo obyvateli, který má v tomto
místě jen trvalé bydliště a čin fyzicky provedl;
- v jaké výši byla pokuta uložena;
- zda byla pokuta zaplacena formou příkazu, nebo až po ústním jednání;
- zda bylo takto zahájené přestupkové řízení skončeno usnesením o přestupku s jakým
výsledkem.
Připomínám to, co jsem uvedl již v minulosti, že mé žádosti o informaci dle zákona 106/1999
Sb. nemají jiný motiv než motiv prevence – tj. snahou veřejně šířit výsledek řízení jako
odstrašující příklad pro osoby, které by se zde chtěly a stále se pokouší podobným způsobem
jednat způsobem v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. (šířit s odkazem na vaše oficiální
stránky webu zde
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnuteinformace/)“

MUZAX00GVOCX
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
K druhé otázce: Byla uložena pokuta ve výši 2.000,00 Kč.
Ke čtvrté otázce: Na Vámi požadovanou otázku již byla poskytnuta informace pod č.j.
MUZA 44635/2018 ze dne 19. 12. 2018, cit. „Ad b) a c) Na základě provedeného místního
šetření bylo zjištěno, že došlo k porušení povinností stanovených v ustanovení § 8 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, proto
uložil správní orgán pokutu formou příkazu.“
K první a třetí otázce: Na tyto otázky je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.
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