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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 12. 12. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Naše žádost se týká informací o jednání Stavebního úřadu ve věci provozování haly na
st.p.č. 4992/1 v k.ú.Žatec, kterou užívá firma HP-Pelzer s.r.o.. Stavební úřad již dne
13.10.2015 oznámil zahájení řízení o odstranění stavby a dne 11.1.2016 vyzval vlastníka
stavby ke zjednání nápravy spočínající v ukončení provozu stavby. Za neuposlechnutí výzvy
vlastníka stavby v prosinci 2016 pokutoval. Dne 28.6.2017 vydal SU rozhodnutí č.j.MUZA
18328/2017, kterým zjednání náprady spočívající v ukončení provozu ( nájmu) vlastníkovi
uvedené stavby nařídil. Dne 10.7.2017 stavebník požádal o dodatečné povolení stavby, čímž
bylo zahájeno řízení o žádosti. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, vyzval stavební úřad
vlastníka stavby o doplnění žádosti a řízení o žádosti přerušil. Lhůtu doplnění podkladů na
žádost stavebníka opakovaně prodloužil.
Žádáme Vás o poskytnutí těchto informací:
1. Vede stavební úřad v této záležitosti v současné době ( 12/2020) řízení o odstranění stavby?
2. Jestliže NE, zašlete nám dokument, kterým bylo řízení o odstranění stavby zahájené dne
13.10.2015 ukončeno.
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3. Vede stavební úřad v této záležitosti řízení o dodatečném povolení stavby,o které majitel
požádal dne 10.7.2017?
4. Jestliže již bylo řízení o dodatečném povolení stavby ukončeno, zašlete nám dokument, na
základě kterého bylo toto řízení ukončeno.
5. Je stále plávoplatné rozhodnutí č.j. MUZA 18328/2017 ze dne 28.6.2017, kterým bylo
nařízeno zjednání nápravy spočívající v ukončení provozu vlastníkovi stavby?
6. Jestliže toto rozhodnutí bylo zrušeno, zašlete nám prosím dokument, který rozhodnutí o
ukončení provozu zrušil.“
K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1. ANO
Ad 2. - - Ad 3. NE
Ad 4. Kopii usnesení o zastavení řízení Vám poskytujeme v příloze, 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.
Ad 5. ANO
Ad 6. Nebylo zrušeno.

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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