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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:
1) zápisy ze všech jednání mezi městem Žatec a společností HP-Pelzer za období od vstupu
firmy do města,
2) zápisy ze všech jednání mezi městem Žatec a společností HP-Pelzer. Jedná se o
dokumenty, které souvisí s projednáváním stížností obyvatel na provozy v areálu firmy
HP-Pelzer v Žatci, resp. z důvodu stížností na možné znehodnocování kvality životního
prostředí, na možné porušování právních norem ve věci ochrany veřejného zdraví a
ovzduší a změnami účelu užití staveb a pozemků prováděním stavebních úprav bez
potřebných povolení.
Na základě výzvy k upřesnění zaslané, dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, dne 9. 11. 2020 pod č.j.
MUZA 40679/2020 jste dne 24. 11. 2020 upřesnil tak, že k otázce 1) požadujete „zápisy ze
všech jednání, které se uskutečnily mezi městem Žatec a společností HP-Pelzer za období od
zahájení výroby jmenovanou společností v Žatci“ a k otázce 2) jste uvedl, že požadujete „zápisy
ze všech jednání mezi městem Žatec a společností HP-Pelzer, které souvisí s projednáváním
stížností obyvatel na provozy v areálu firmy HP-Pelzer v Žatci, resp. z důvodu stížností na
možné znehodnocování kvality životního prostředí, na možné porušování právních norem ve
věci ochrany veřejného zdraví a ovzduší a změnami účelu užití staveb a pozemků prováděním
stavebních úprav bez potřebných povolení“.
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Na základě výzvy k upřesnění zaslané, dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, dne 30. 11. 2020 pod č.j.
MUZA 43343/2020 jste dne 4. 12. 2020 upřesnil, že požadujete k otázce 1) veškeré dokumenty
z jednání nebo v důsledku provedených jednání vzniklé mezi městem Žatec, městským úřadem
Žatec a společností HP – Pelzer (smlouvy, přísliby, apod.) za období od 27. 11. 1996 do
doručení žádosti a k otázce 2) veškeré dokumenty z jednání nebo v důsledku provedených
jednání vzniklé mezi městem Žatec, městským úřadem Žatec a společností HP – Pelzer
(smlouvy, přísliby, výzvy k odstranění pochybení, apod.) za období od 01. 08. 2012 do doručení
žádosti. O jaká konkrétní jednání v otázce 1) se má jednat a čeho se mají týkat upřesněno
nebylo. Zároveň v upřesnění žádosti, které povinný subjekt obdržel dne 24. 11. 2020 žádáte o
poskytnutí informací v elektronické podobě.
Na základě oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informací zaslaného, dle § 17 odst.
1 a 3 InfZ, dne 18. 12. 2020 pod č.j. MUZA 46515/2020 jste uhradil náklady ve výši 1.670,00
Kč a povinný subjekt tuto platbu obdržel 28. 12. 2020.
K Vaší upřesněné žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1) V příloze poskytujeme naskenované dokumenty, vzniklé v důsledku provedených
jednání mezi uvedenými subjekty, 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. K této otázce se rovněž
vztahuje a je společná odpověď poskytnutá u otázky č. 2).
Ad 2) V příloze poskytujeme zápis z jednání 7. 9. 2015 mezi uvedenými subjekty, týkající se
stížností občanů na provozy firmy HP-Pelzer a prezenční listinu z tohoto jednání. Dále
poskytujeme materiál na jednání Rady města, konané dne 28. 8. 2012, jehož součástí je shrnutí
z jednání uskutečněného 13. 8. 2012, z kterého nebyl pořízen samostatný zápis, ale shrnutí
jednání je součástí materiálu na jednání Rady města a odpovědi na žádost občanů týkající se
provozu firmy HP-Pelzer, kterou rovněž poskytujeme v příloze. V zápise z jednání 7. 9. 2015
se na toto jednání odkazuje občan, jedná se však o jednání uskutečněné dne 13. 8. 2012, nikoliv
3. 9. 2012, v tomto termínu se jednání neuskutečnilo. Z důvodu ochrany osobních údajů
přistoupil povinný subjekt k anonymizaci těchto údajů v uvedených poskytnutých
dokumentech. Na tyto anonymizované údaje je vydáno samostatné rozhodnutí o částečném
odmítnutí poskytnutí informací, společné pro odpovědi k otázce č. 1) a 2).
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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