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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“) na
základě rozhodnutí č.j. KUUK/139463/2019/LP ze dne 14. 10. 2019 Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru legislativně-právního, jako nadřízeného správního orgánu ve věci
odvolání
(dále jen „žadatel“) proti rozhodnutí Městského úřadu Žatec, náměstí
Svobody 1, Žatec, PSČ: 438 01 o odmítnutí žádosti o informace doručenou dne 27. 8. 2019
pod č. j.: MUZA 34126/2019, kdy odvoláním napadené rozhodnutí Městského úřadu Žatec
č.j. MUZA 34126/2019 ze dne 9. 9. 2019 se zrušilo a věc se vrátila k novému projednání
poskytujeme požadované informace v rozsahu žádosti:
1. Poskytnutí kopií všech dopisů, tzn. rozhodnutí, sdělení, výzvy, případně i další
korespondence, kterou jste zaslali
popř.
ve
spojitosti s částí stavby, haly na pozemku p. č. st. 4992/1 v katastrálním území Žatec a části
pozemku p.č. 2630/1 v katastrálním území Žatec na území areálu bývalé výrobního areálu
bývalého výrobního závodu Šroubárna Žatec, se sídlem ul.
Purkyněho 1161, 438 01 Žatec ode dne 01. 01. 2018, vč. dne 26. 08. 2019.
2. Jestliže v období ode dne 01. 01. 2018 do dne 26. 08. 2019 proběhlo jakékoliv řízení
Městského úřadu Žatec, SÚ SP Žatec s
popř.
ohledně části stavby, haly na pozemku p.č.st. 4492/1 v katastrálním
území Žatec nebo části pozemku p.č. 2630/1 v k.ú. Žatec, zašlete mi prosím kopie těchto
protokolů.“
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K Vaší žádosti dle bodu 1. a 2. poskytujeme požadované informace v anonymizované podobě
přílohou, a to z důvodu, že povinný subjekt je povinen plnit povinnosti, které jsou jemu
právními předpisy uloženy, zejména pak v případě, že informace jsou osobními údaji. V
těchto případech vyžaduje precizní odůvodnění takovýchto žádostí o informace, čímž by mělo
dojít k zamezení neoprávněného předání. Na tyto anonymizované údaje je vydáno samostatné
rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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