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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/052592/2020 ze dne 27. 3. 2020
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 5973/2020 ze dne 14. 2. 2020 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
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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. 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?“
Na základě výzvy žadatel žádost dne 21. 8. 2019 upřesnil tak, že požaduje poskytnutí všech
kopií písemných dokumentů z korespondence vedené i elektronickou poštou, zejména mezi
městem Žatec a investičním oddělením České spořitelny, a.s. ( ČS ), kdy předmětem jednání
měla být koupě nemovitostí od města Žatec, které je nabylo na základě usnesení zastupitelstva
města Žatec, číslo 96/18 ze dne 21.06.2018, Pivovarem Žatec s.r.o. a Retropene s.r.o., kdy
předmětem jednání s těmito společnostmi měl být převod níže vyjmenovaných nemovitostí v
k.ú Žatec. Výčet pracovníků města rozšířil o -

K Vaší žádosti částečně sdělujeme požadované informace.
V příloze poskytujeme kopie písemných dokumentů z korespondence vedené mezi městem
Žatec a investičním oddělením České spořitelny a.s.:
•
•
•

•

korespondenci z 8. 4. 2018 a 9. 4. 2018,
korespondenci z 12. 7. 2018, ve které bylo přeposláno usnesení ze 4. jednání
Zastupitelstva města Žatce ze dne 21. 6. 2018, kterým se schvaloval nákup
nemovitostí,
korespondenci z 12. 7. 2018 a 16. 7. 2018, součástí je starostkou zaslaný dokument
s informacemi o městu Žatec do UNESCO. Poděkování pracovníka České spořitelny
a.s. se tak týká zaslání tohoto dokumentu a v předchozí korespondenci zaslaného
usnesení z jednání Zastupitelstva města,
korespondenci z 16. 7. 2018 a 23. 7. 2018.

Ke všem těmto zaslaným korespondencím sdělujeme, že jsou Vám poskytovány celé –
v úplném a nezměněném stavu. Ve vrchní části korespondencí jsou odpovědi pracovníka
České spořitelny a.s., pod nimi zprávy starostky města Žatec a pod jejími zprávami se nachází
podpisové doložky pracovníka České spořitelny a.s., což neznamená, že zde chybí jeho
zprávy, ale že se při odpovědích na zprávy starostky města Žatec jeho podpisové doložky
umístily na spodní část stránky pod zprávy starostky.
Další korespondence mezi městem Žatec a investičním oddělením České spořitelny a.s. ze
dne 5. 6., 9. 6., 12. 6. a 14. 6. 2018 jste obdržel dne 17. 7. 2019 pod č.j. MUZA 28548/2019
jako odpověď k Vaší předchozí žádosti ze dne 24. 6. 2019, č.j. MUZA 25529/2019 (spis č.
MUZAS 25529/2019 USM). Dále jste obdržel dopis České spořitelny a.s. – „Vyjádření
zájmu“ (formou přílohy k poskytnutí informace) a dokument Seznam okruhů ke schůzce se
zástupci města Žatec (formou přílohy k poskytnutí informace). K této žádosti (č.j. MUZA
25529/2019, spis č. MUZAS 25529/2019 USM) Vám také bylo poskytnuto dne 9. 7. 2019
pod č.j. MUZA 27331/2019: e-mailová korespondence mezi starostkou a
odborný konzultant pro sociální oblast pro kancelář zmocněnce vlády a v příloze dokument
„Stavebně technický průzkum Žatec – Dreherův pivovar“.

2

MUZAX00I3MVU
Také Vám v příloze poskytujeme kupní smlouvy na koupi nemovitostí od společností
Retropene s.r.o. a Žatecký pivovar s.r.o., jedná se o dokumenty, které jsou výsledkem
veškerého vyjednávání mezi smluvními stranami a obsahují tak to, na čem se smluvní strany
dohodly. Tyto dokumenty jste obdržel již dne 2. 9. 2019 od pracovníka Odboru místního
hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec
na základě neformální žádosti.
Nyní Vám je poskytujeme na základě žádosti dle InfZ, v podobě, ve které jsou evidovány ve
veřejně přístupném registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra.
Odpověď na otázku, zda po 26. 6. 2018 město finální rozhodnutí obdrželo a pokud ne, zda byl
paní starostkou na ČS vznesen dotaz, proč město žádné finální rozhodnutí neobdrželo Vám
byla poskytnuta dne 5. 12. 2019 pod č.j. MUZA 46782/2019.
Na otázku, proč dokumenty v řešené věci nejsou podle spisového a skartačního řádu
evidovány v došlé poště sdělujeme, že e-mailové korespondence, zejména mezi pracovníky a
týkající se vnitřních sdělení, nesplňují kritéria archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a proto na základě platného
spisového a skartačního řádu povinného subjektu jsou v došlé poště evidovány e-maily, které
přijdou
povinnému
subjektu
prostřednictvím
elektronické
podatelny
úřadu:
epodatelna@mesto-zatec.cz.
Na zbytek žádosti 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/.

Městský úřad Žatec
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