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18.09.2015

ROZHODNUTÍ
Město Žatec, 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“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla zaslána elektronicky na
oficiální elektronickou adresu Města Žatec, epodatelna@mesto-zatec.cz, dne 17.09.2015,
podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) a § 20 odst. 4 InfZ, ve spojení s příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád)
takto:
Žádost o poskytnutí informace, která byla zaslána elektronicky na oficiální elektronickou
adresu Města Žatec dne 17.09.2015, a kterou se žadatelka Ing. Ivana Vírová, adresa:
Chomutovská 1488, 438 01 Žatec, e-mail: virova.ivana@centrum.cz, domáhala poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a to konkrétně „o zaslání kopie ZPRÁVY DOZORČÍ
RADY ŽATECKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. ze dne 7.7.2015“, se podle ustanovení § 14 odst. 5
písm. c) InfZ
odkládá
s tím, že požadovaná informace se nevztahuje do působnosti povinného subjektu Města Žatec,
ale vztahuje se přímo na obchodní společnost Žatecká teplárenská a.s. Město Žatec, Městský
úřad Žatec není oprávněn tuto informaci žadatelce poskytnout.
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Odůvodnění:
Městský úřad Žatec dne 17.09.2015 obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
žadatelka požádala o poskytnutí informací „zaslání kopie ZPRÁVY DOZORČÍ RADY
ŽATECKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. ze dne 7.7.2015“.
Povinný subjekt výše uvedenou žádost zaevidoval pod č.j.: MUZA 25275/2015,
MUZAX00BC616, posoudil ji a konstatuje, že žádost splňuje náležitosti stanovené InfZ.
Povinný subjekt uvádí, že požadovaná žádost o informace se nevztahuje do působnosti
uvedeného povinného subjektu, ale vztahuje se přímo na obchodní společnost Žatecká
teplárenská a.s., kde si žadatelka o tyto informace může požádat.
Z výše uvedených důvodů Městský úřad Žatec rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Poskytnutí informace povinný subjekt tímto rozhodnutím odkládá.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,
je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost uložena u
provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý
den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání odvolání počíná
v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost
připravena k vyzvednutí.
Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu
Žatec a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje.

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec
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