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Městský úřad Žatec
náměstí Svobody 1,

438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 17. 4. 2019
NAŠE Č.J.: MUZA 44778/2019
SPIS.ZN: MUZAS/16513/2019/USM
VYŘIZUJE:
PRACOVIŠTĚ : náměstí Svobody 1
TEL:
E-MAIL:
DATUM: 29. 11. 2019

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/149727/2019/LP ze dne 15. 11. 2019 Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru legislativně-právního, jako nadřízeného správního orgánu ve věci
odvolání
doručovací adresa:
(dále jen „žadatel“) proti rozhodnutí
Městského úřadu Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec, PSČ: 438 01 o odmítnutí žádosti o
informace doručenou dne 17. 4. 2019 pod č. j.: MUZA 16513/2019, kdy odvoláním napadené
rozhodnutí Městského úřadu Žatec č.j. MUZA 26627/2019 ze dne 16. 7. 2019 se zrušilo a věc
se vrátila k novému projednání poskytuje požadované informace v rozsahu žádosti:

1. Sdělte mi prosím datum dne, kdy Město Žatec zastoupené Odborem rozvoje města
obdrželo Rozhodnutí – dodatečné stavební povolení na stavbu projektem nazvanou:
Rekonstrukce objektu čp. 1850 – I. etapa. Přiložte prosím doklad o převzetí tohoto
Rozhodnutí č.j. MUZA 29644/2018 (např. sken doručenky datové schránky).
2. Zašlete mi prosím jakýkoliv doklad, který dokládá Vaši odpověď, že Vám byla
předložena dokumentace na čtyřhvězdičkový hotel. Například Vaše vyjádření ze dne
16. 5. 2018 zn. MUZA 17647/2018/Be.
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1) Rozhodnutí – dodatečné stavební povolení na stavbu projektem nazvanou:
Rekonstrukce objektu čp. 1850 – I. etapa bylo Stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životní
prostředí Městského úřadu Žatec doručeno Odboru rozvoje města Městského úřadu Žatec
osobním předáním mimo podatelnu. Odboru rozvoje města jako adresátovi rozhodnutí není
datum, kdy dokument obdržel znám, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako
odesílatel rozhodnutí má spis v této věci odeslaný Krajskému úřadu Ústeckého kraje
k přezkoumání, proto je nutné požádat o odpověď na otázku č. 1 výše uvedený krajský úřad,
který v současné době s daným spisem disponuje.
Rozhodnutí č.j. MUZA 29644/2018, u kterého v bodě 1 žádosti požadujete doklad o převzetí
tohoto rozhodnutí se týká jiné věci, povinný subjekt proto nemůže poskytnout doklad o
převzetí tohoto rozhodnutí (MUZA 29644/2018) Odborem rozvoje města, protože tento
dokument nebyl adresovaný Odboru rozvoje města.
Ad 2) V příloze Vám poskytujeme požadované vyjádření ze dne 16. 5. 2018 zn. MUZA
17647/2018/Be, přičemž z důvodu ochrany osobních údajů přistoupil povinný subjekt k
anonymizaci těchto údajů. 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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