MUZAX00H1QEM

Městský úřad Žatec
náměstí Svobody 1,

438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 01. 07. 2019
NAŠE Č.J.: MUZA 30552/2019
SPIS.ZN: MUZAS/26617/2019/USM
VYŘIZUJE: Bohuslava Kutnerová
PRACOVIŠTĚ: náměstí Svobody 1
TEL: 415 736 109
E-MAIL: kutnerova@mesto-zatec.cz
DATUM: 12. 08. 2019

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 01. 07. 2019, vedenou pod č.j. MUZA
26617/2019, 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 01. 07. 2019, vedenou pod č.j.
MUZA 26617/2019, která se týkala poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
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.
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Žadatel žádal o poskytnutí informace:
Dobrý den,
žádám ve veřejném zájmu o poskytnutí informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím z důvodu ochrany zdraví širší veřejnosti, majetku a přírody
ve městě Žatec.
KHSUL zjistila v rámci státní zdravotní kontroly v Žatci inspekčním měřením hladin hluku, že
několik stacionárních zdrojů průmyslového hluku provozní činností na území severovýchodní
části města Žatec překračují taxativně stanovené hygienické limity hluku (dále jen HL), např.
v roce 2015 v mimopracovním prostředí v chráněném prostoru bytového domu SVJ 1548,
Purkyněho způsobené provozní činnosti v areálu bývalé Šroubárny Žatec, potom v 05/2016 v
chráněném prostoru rodinného domu 1816, Jana ze Žatce, dtto v 08/2018.
Lze doložit, že důsledkem hlučné provozní činnosti výrobního odštěpného závodu HP-Pelzer
s.r.o. v Žatci jsou setrvale překračovány HL hluku a obyvatelé v chráněném prostoru
bytových domů v okolí v provozu továrny řadu let v důsledku zaviněným porušení právní
povinnosti vystaveni negativnímu působení imisí, např. na Tř. Rooseveltova SVJ 922, rovněž
SVJ 904, dtto SVJ 517 a další
Mimo jiné KHSUL dne 23. 01. 2017 vydala 2x Příkaz:
a) provozní činnost společnosti HP-Pelzer s.r.o., IČ: 405 24 604 v severovýchodní části města
Žatce ohrožuje zdraví obyvatel zaviněným porušením právní povinnosti,
b) ze strany statutárního vedení odštěpného výrobního závodu HP-Pelzer s.r.o., IČ: 405 24
604, Raisova 1187, 438 01 Žatec nebyla do dnešního dne zjednána náprava.
Ptám se v zájmu ochrany zdraví, majetku a přírody v Žatci Mgr. Zdeňky Hamousové,
starostky města Žatec a senátorky, společně s vedením města Žatce, zda jste se již seznámili,
viz níže:
1) s výsledky kontrol KHSUL i ve “věci” dodržování bezpečnosti práce plynoucích z pracovně
právních předpisů při provádění provozních činností shora zmíněné továrny,
viz zvukový záznam pořízen 4. 04. 2019 v zasedací místnosti radnice města Žatec za
přítomnosti Mgr. Zdeňky Hamousové, starostky města Žatec. Paní starostka poté za
přítomnosti dalších osob jednala přímo s vedením společnosti HP-Pelzer s.r.o.
Pokud ano, žádám paní starostku, aby zajistila předání informace o výsledcích kontrol
inspektorátu práce ve věci ochrany zdraví a dodržování pracovně právních předpisů při
provozní činnosti šetřeného závodu.
2) se smluvními ujednáními na zjednání nápravy, resp. se závazně sjednanými termíny na
přijetí vhodných nápravných opatření, které všem přítomným v zasedací místnosti radnice
města Žatec dne 19. 09. 2018 oznámil Ing. Radim Foldyna, prokurista, statutární zástupce
odštěpného závodu HP-Pelzer s.r.o., výrobního závodu Adler Pelzer Group v Žatci, např.
snížení výroby a další,
viz zvukový záznam pořízen 19. 09. 2018 v zasedací místnosti radnice města Žatec za
přítomnosti Mgr. Zdeňky Hamousové, starostky města Žatec.
Pokud ano, žádám paní starostku, aby zajistila předání sdělení se závazně sjednaným
termínem na realizaci účelně navržených opatření, vč. harmonogramu, specifikace s
uvedením termínů kontrol a jmen odpovědných osob.
Dále lze doložit, že SÚ ŽP Žatec vydal v roce 2017 několik rozhodnutí, kde nařizuje zjednat
nápravu. Zjednání nápravy spočívá v ukončení provozu uvedených staveb. Tato správní
rozhodnutí nabyla právní moci v roce 2017.
Lidé jsou znepokojeni nepředvídatelností jednání v případě prokázaného opakovaného mařeni
úředních rozhodnutí vlastníky staveb, především nedůsledností při zjednávání nápravy.
Dotčení obyvatelé jsou připraveni vedení města i provozovateli závodu nadále poskytovat
zpětnou vazbu o svých poznatcích, které získají vně šetřeného závodu.
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V zájmu ochrany zdraví širší veřejnosti v Žatci žádám o sdělení informace v zákonné lhůtě v
elektronické podobě zasláním na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Vzhledem k tomu, že žádost nazvaná „Žádost o informace dle InfZ: Termín omezení výroby
HP-Pelzer s.r.o. a BOZP v HP-Pelzer s.r.o. v Žatci“, tak jak byla formulována, nebyla pro
povinný subjekt srozumitelná a nebylo zcela zřejmé jaké konkrétní existující informace mají
být poskytnuty, byl žadatel dne 08. 07. 2019 písemně vyzván pod č.j. MUZA 26673/2019
k upřesnění žádosti. Výzva byla zaslána prostřednictvím e-mailu – dle požadavku žadatele.
Žádost do stanovené lhůty 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna nebyla (tj. lhůta
uplynula dnem 07. 08. 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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