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Městský úřad Žatec
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VYŘIZUJE:
PRACOVIŠTĚ : náměstí Svobody 1
TEL: 415 736 109
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DATUM: 5. 12. 2019

Částečné 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 „povinný
subjekt“ a „InfZ“) na základě rozhodnutí č.j. KUUK/160953/2019/LP ze dne 22. 11. 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 doručené dne 6. 8. 2019 pod
č. j.: MUZA 31015/2019, kdy odvoláním napadené rozhodnutí Městského úřadu Žatec č.j.
MUZA 34811/2019 ze dne 13. 9. 2019 se zrušilo a věc se vrátila k novému projednání
poskytuje požadované informace v rozsahu žádosti:
„Ve smyslu příslušného ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí kopií písemných dokumentů z
korespondence vedené i elektronickou poštou, zejména mezi městem Žatec a investičním
oddělením České spořitelny, a.s. ( ČS ), Pivovarem Žatec s.r.o. a Retropene s.r.o.
Zároveň požaduji poskytnutí emailové korespondence, případně vedené, mezi uvedenými
subjekty a pracovníky města Z již poskytnutých dokumentů v dané věci, je možné zjistit, že dokumenty, na město zaslané
ČS, nebyly v rámci mé žádosti poskytnuty všechny. V rámci mé žádosti nebyl rovněž zaslaný
dokument, ze kterého paní starostka citovala najednání zastupitelstva dne 21.06.2018 - cituji:
„...představenstvo společnosti, poměrně významné a finančně silné, bude zasedat příští týden,
pravděpodobně v úterý. V úterý vpodvečer dostaneme finální rozhodnutí". Požaduji odpověď
na otázku, zda po 26.06.2018 město finální rozhodnutí obdrželo a pokud ne, zda byl paní
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starostkou na ČS vznesen dotaz, proč město žádné finální rozhodnutí neobdrželo. Z jakého
důvodu nebyly všechny požadované dokumenty poskytnuty?
Dále požaduji odpověď na otázku, proč dokumenty v řešné věci nejsou podle spisového a
skartačního řádu evidovány v došlé poště?“
K Vaší žádosti částečně sdělujeme požadované informace.
K části žádosti znějící „Požaduji odpověď na otázku, zda po 26.06.2018 město finální
rozhodnutí obdrželo a pokud ne, zda byl paní starostkou na ČS vznesen dotaz, proč město
žádné finální rozhodnutí neobdrželo.“ sdělujeme, že Město Žatec finální rozhodnutí
neobdrželo a paní starostka nevznesla dotaz na ČS, proč Město Žatec rozhodnutí neobdrželo.
Na zbytek žádosti je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.

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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