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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“) od
Vás dne 25. 10. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:
„Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás
žádám o sdělení informací:
• Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební
záměry z
o Nálezové databáze ochrany přírody,
o územně analytických podkladů,
o hodnot v území,
o limitů v území,
o vlastních průzkumů?
• Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy
(stačí rok)?
• Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo
samozřejmě nepožaduji.
• Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě
aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)“
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1) Při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry jednotlivé správní orgány
vycházejí rovněž z údajů Nálezové databáze ochrany přírody, územně analytických podkladů,
hodnot a limitů v území dle platného územního plánu i vlastní znalosti místa ze správní
činnosti. Vlastní průzkumy ve smyslu provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na
zájmy hájené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny podle ust. § 67 uvedeného
zákona nezpracovává orgán ochrany přírody.
Ad 2) Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí má přístup do Nálezové databáze
ochrany přírody. Město Žatec má přidělena práva ke vstupu do on-line portálu od roku 2015.
Ad 3)
Ad 4) Nabyvatelem práv je Město Žatec. Přístupové heslo a jméno bylo přiděleno
oprávněným osobám.
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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