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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti ze dne 12.10.2015 Vám poskytujeme informace dle zákona č.
106/1999 Sb.:
Dotaz: „Zaslalo Vám ZM vedení MÚ Žatec obsah a rozsah výše zmíněného zápisu ohledně
projednávaných imisí, viz. příloha, před zveřejněním k odsouhlasení, resp. ke schválení?“*
Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že obsah a rozsah Vámi uváděného zápisu členové
Zastupitelstva města Žatec neobdrželi k odsouhlasení, resp. ke schválení. Jedná se o běžný
provozní dokument, který zastupitelstvo obce v souladu s platnou legislativou (zejména
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění)
neprojednává a ani si tento dokument orgán obce nevyžádal. Informace z Vámi
zmiňovaného jednání byla poskytnuta členům Zastupitelstva města Žatec ústně a žádné
usnesení v této záležitosti nebylo přijato ani navrženo.
Dotaz: „Schválili jste Vy, ZM a přímí účastníci jednání na MÚ Žatec plně obsah a rozsah
zmíněného, resp. přiloženého záznamu z jednání uskutečněném na MÚ Žatec ohledně zjištění
objektivních informací ve věci venkovního hluku a dalších negativních imisí?“*
Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že odpověď Vám poskytuje v odpovědi na dotaz č. 1 (viz.
výše). Povinný subjekt dále sděluje, že ostatní přímí účastníci jednání Vámi uvedený zápis
rovněž neschvalovali, protože to neukládá legislativa a dále dle informace vedení Města Žatec
si to účastníci nevyhradili a zároveň o tento úkon ani nepožádali.
Dotaz: „Souhlasíte Vy, ZM a přímí účastníci plně s obsahem a rozsahem přiloženého
záznamu z jednání, a to bez jakýchkoliv výhrad i se zveřejněním záznamu v této předložené
podobě?“*
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V souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, tento dotaz povinný subjekt odmítá. Odůvodněním je to, že žadatelka se
domáhá informace, která se týká názorů, což se v souladu s výše uvedenou legislativou
neposkytuje.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec
Pozn.:
* doslovný přepis dotazů
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