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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 2. 4. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Povolení stavby komunikace v KÚ Stroupeč, která byla vybudována 15.2.2020 na parc. č.
19, parc. č. 61 v kú Stroupeč a na parc. 198 v kú. Přívlaky. Komunikace byla vybudována v
celé její délce-tedy 200 bm a v šíři přes 2 m. O předložení Povolení stavby jsem 18.2.2020
žádala obec Žiželice, bohužel jsem dosud neobdržela žádnou odpověď ani vyjádření. Město
Žatec jsem žádala o informaci 5.3.2020 e-mailem na epodatelna@mesto-zatec.cz, zatím také
bez odezvy. Informaci žádám poskytnout ve formě kopie originálních listin včetně všech
souvisejících příloh v elektronické formě datovou schránkou.“
K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Speciální stavební úřad na výše uvedenou stavbu nevydával stavební povolení ani souhlas s
ohlášením stavby, jelikož o to nebylo vlastníkem pozemků požádáno, bylo žádáno pouze o
vyjádření k opravě části komunikace 10c v k.ú. Stroupeč a Přívlaky.
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Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 5. 2.
2020 žádost o vyjádření k opravě části komunikace 10c v k.ú. Stroupeč a Přívlaky. Speciální
stavební úřad napsal Sdělení – oprava části místní komunikace 10c v k.ú. Stroupeč a Přívlaky
pod spis. zn. MUZAS/5312/2020/SU/Re, č.j. MUZA 6575/2020 dne 13. 2. 2020. Žádost o
vyjádření včetně příloh a sdělení zasíláme přílohou, 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.
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), od Vás obdržel
dne 5. 3. 2020 žádost o zaslání „Povolení stavby komunikace v k. ú. Stroupeč, která byla
vybudována 15.2.2020 na parc. č. 19, parc. č. 61 v k. ú. Stroupeč a parc. č. 198 v k. ú.
Přívlaky. Cesta byla vybudována v celé její délce – tedy 200 bm a v šíři přes 2 m.“ Stavební
úřad Vám nemohl zaslat žádný doklad o povolení stavby, jelikož jste nebyla podle stavebního
zákona účastníkem řízení.

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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