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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. 11. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:
„…poskytnutí informací o výsledcích provedených kontrolních prohlídek a přestupkových
řízeních u staveb, které uvedl Stavební úřad (v tabulce „Úkony provedené stavebním úřadem
ve vybraném období – od 06/2019 do 08/2020):
a) 19. 06. 2020 – "hala" umístěná na p. č. st. 4992/1 v k. ú.Žatec v areálu bývalého výrobního
závodu šroubárna, se sídlem Purkyněho 1161, 438 01 Žatec.
b) Pozemky a stavby v k. ú. Žatec na území odštěpného výrobního průmyslového závodu
společnosti HP-Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec, Adler Pelzer Group, IČ: 405 24 604,
hala C1/MHP - p. č. st. 869/13
hala HMP Ill/HL - p. č. st. 1484
hala WHS - p. č. st. 3179
hala DOA - p. č. st. 1442/1, p. p. č. 2716/5
hala Alpina Grimma - p. č. st. 1442/5
hala LP a A4 - p. č. st. 1442/9, p. p. č. 2716/5
sklad č. 1 - p. č. st. 869/1, sklad č. 2 a sklad č. 3 - p. č. st. 869/1, p. p. č. 2727/1.“
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Na základě výzvy k upřesnění žádosti zaslané dne 9. 11. 2020 pod č.j. MUZA 40677/2020 jste
dne 24. 11. 2020 upřesnil, že žádáte o poskytnutí kopií dokumentů za období od 06/2020 do
08/2020:
1) Žádám o poskytnutí kopií protokolů sepsaných při kontrolních prohlídkách provedených
příslušným správním orgánem SÚ Žatec v souladu s platnými právními předpisy ČR ve výše
uvedeném časovém období u jstaveb vyjmenovaných v žádosti, ze které je patrné, kterých staveb
se to týká a jaký je její výsledek, včetně případně uložených opatření, sankci - pokut. 1.a) subjekt
HP-Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, Raisova 1187, 438 01 Žatec, IČ: 405 24 604,
nadnárodní holding Adler Pelzer Group se sídlem Pod Kyjovem 349/18, 322 00 Plzeň Radčice,
1.b) hala umístěná na pozemku p. č. st. 4992/1 v k. ú. Žatec v areálu bývalého výrobního závodu
šroubárna Žatec, se sídlem Purkyněho 1161, Žatec, v provozu bez příslušných povolení.
2) Žádám v této záležitosti o poskytnutí kopií i všech dalších dokumentů, které v rámci
provedených správních řízení SÚ Žatec v souladu s platnými právními předpisy ČR ve věci
šetření státního stavebního dozoru provedl, a to v návaznosti na korespondenci s Kanceláří
veřejného ochránce práv ve výše uvedeném časovém období vypracoval, ze kterých je patrné,
jaký je jejich výsledek.
2.a) firmě HP-Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec nadnárodní společnosti Adler Pelzer
Group HP-Pelzer s.r.o., Pod Kyjovem 18, 320 00 Plzeň, IČ: 405 24 604,
2.b) vlastníku šetřené stavby, pronajímateli,
2.c) Veřejný ochránce práv, Brno; viz Sp. zn. 1391/2017NOP/TM,
tajemnice.
K Vaší upřesněné žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1.a) protokoly z kontrolních prohlídek – 5 příloh,
Ad 1.b) protokol z kontrolní prohlídky – 1 příloha,
jež 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.
Povinný subjekt žadateli dále zasílá sdělení o absenci požadovaných informací v bodech 2.a),
2.b) a 2.c).
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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