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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 23. 3. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Dle zákona 106 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s
dotazem týkajících se pokládky Kamenů zmizelých neboli "Stolpersteine".
Z internetových stránek www.stolpersteine.cz, jsem se dozvěděla, že pokud chystám
pokládku ve městě, je potřeba mít schválení města Žatce (pravděpodobně i stavebního
odboru, pokud se nemýlím?). K tomu je potřebné podat žádost, kterou jsem na webu
nedohledala, zeptám se tedy prosím, zda stačí zjednodušená žádost nebo máte pro
tyto účely zřízenou nějakou speciální? Jednalo by se o povolení pokládky kamene
zmizelých do chodníku či dlažby. Co je k tomu ještě dále potřeba? Veškeré informace
potřebuji do své diplomové práce, kterou nyní píši.
Všechny dostupné materiály jsem již prošla, ale na tyto otázky jsem bohužel odpověď
nenalezla. Byla by možné prosím, mi případně poslat vzor žádosti či následně i
konkrétní vzorovou smlouvu?“
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K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
V uvedené věci neexistují žádné oficiální žádosti. Žádost lze podat volnou formou s tím, že o
daném záměru bude rozhodnuto a vydán případný souhlas či podmínky až na základě daného
konkrétního záměru. Obecná pravidla nejsou stanovena. Dle povahy dané žádosti, umístění
záměru apod. se k tomu budou vyjadřovat dotčené orgány (např. v případě záměru v městské
památkové rezervaci, městské památkové zóně by se vyjadřoval někdo jiný, než třeba při
žádosti o umístění v běžné nepamátkové lokalitě). Zároveň nelze předjímat, zda při umístění
například nebude žadatel potřebovat zábor veřejného prostranství, protože obecně nelze
konstatovat, zda pokládka takového kamene nebude obnášet větší výkopové práce.
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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