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Rozhodnutí
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 „povinný
subjekt“ a „InfZ“) projednal žádost
doručenou povinnému subjektu dne 16. 06. 2019, vedenou pod č.j. MUZA
24410/2019, která se týkala poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ se výše uvedená
žádost o poskytnutí informace
o d m í t á.

Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel žádost
(dále jen „žadatel“), doručenou povinnému subjektu dne 16. 06. 2019, vedenou pod č.j.
MUZA 24410/2019, která se týkala poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
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Povinný subjekt následně přistoupil k posouzení formálních náležitostí žádosti ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a dospěl k závěru, že žádost žadatele je řádnou žádostí ve smyslu
InfZ, neboť obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Z tohoto důvodu povinný
subjekt přistoupil k věcnému přezkumu žádosti žadatele.
Žadatel žádal o poskytnutí informace:
Žádost o poskytnutí informací dle InfZ - Komise pro ŽP - problematika ve "věci" společnosti
HP-Pelzer s.r.o. v Žatci: "Dodatečné povolení areálu Adler Pelzer Group, IČ: 405 24 604."
Vážená paní inženýrko, vážený předsedo, vážení kolegové, členové komise a hosté komise pro
životní prostředí RM Žatec,
zasílám žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacích a žádám v návaznosti na zveřejnění VV "Dodatečné povolení areálu Adler Pelzer
Group, IČ: 405 24 604" o zaslání vyjádření Vašeho stanoviska ve "věci" šetřené společnosti
HP-Pelzer s.r.o. v Žatci, viz níže a Pozvánka s programem k 3. jednání Komise pro ŽP - 22.
05. 2019.
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/verejne-vyhlasky/zverejneni-informace-vesmyslu-16-odst-3-zakona-c-100-2001-sb-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-dodatecnepovoleni-arealu-hp-pelzer-zatec4286.html?ftresult=ve%C5%99ejn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka
Soubor staveb výrobního závodu společnosti HP-Pelzer s.r.o. v Žatci na území areálu
bývalého průmyslového závodu MITOP Mimoň, Raisova 1187, 438 01 Žatec, ale i v celé řadě
dalších stavbách na pozemcích areálu bývalého Cukrovaru Žatec při provádění provozu
překračuje řadu let rozsah, v jakém byl úředně schválen.
Dále i logistická činnost spojená s provozem Pobočky Žatec v dalších stavbách, zařízeních a
na venkovních nechráněných pozemcích v Žatci při provádění provozu na území areálu
bývalé Šroubárny Žatec překračují řadu let rozsah, v jakém byl úředně schválen. Rovněž i
nadměrný hluk důsledkem dopravy na místní pozemní komunikaci v ulici Purkyněho
překračuje taxativně dané hygienické limity hluku a i působením prachu znehodnocuje kvalitu
prostředí.
Protiprávní nezákonný stav v Žatci má negativní dopady jak na kvalitu ovzduší a
znehodnocování kvality prostředí na veřejných prostranstvích i na pozemcích ve stávající
obytné zástavbě na širším území řeky Ohře v Žatci. Příslušné státní orgány prokázali
negativní dopady na veřejné zdraví i výskytem rizik omezování vlastnických práv, např. NOZ
§ 1012 a § 1013 zakazuje přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda. Pravidla platí pro všechny, viz níže:
https://www.mestozatec.cz/e_download.php?file=data/editor/117cs_223.pdf&original=Poskytnut%C3%AD%20
informace%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
Věřím, že šetřené problematice věnujete příslušnou pozornost.
Žádám, zašlete v zákonné lhůtě harmonogram se smluvně závazně sjednanými nápravnými
opatřeními, vč. termínů kontrol nápravy a odpovědných osob v elektronické podobě dle InfZ
na níže uvedenou emailovou adresu.
Vzhledem k tomu, že žádost nazvaná „Žádost o dle InfZ: Komise pro ŽP - společnost HPPelzer s.r.o. v Žatci: Dodatečné povolení areálu Adler Pelzer Group, IČ: 405 24 604“, tak jak
byla formulována, nebyla pro povinný subjekt srozumitelná a nebylo zcela zřejmé jaké
konkrétní existující informace mají být poskytnuty, byl žadatel dne 21. 06. 2019 písemně
vyzván pod č.j. MUZA 25065/2019 k upřesnění žádosti. Výzva byla zaslána prostřednictvím
e-mailu – dle požadavku žadatele.
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Žádost do stanovené lhůty 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna nebyla (tj. lhůta
uplynula dnem 21. 07. 2019), z tohoto důvodu povinný subjekt dle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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