Podatel:

Adresát:
obec pavlov
Lidická 65
27351 PaVloV
Dne| 19, 12.2021

stižnost na postup při vyřizování žádosti o infořmac€ dlé zákona č. í0611999
sb.. o svobodném přístupu k informacím
Žádostí o poskytnuti informací ze dne 23.

11 .

2o21 (dále jen ,,žád05ť) podle zákona č,

106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,lníz"), se žadatel domáhal po obci PaVloV jako povinném subjektu
poskytnutí následujících informací, týkajícíchse Veřejné kanalizace Ve Vlastnictvíobce
PaVloV:
a)

údaje o kapacitě Veřejné kanalizace,

b)

počet Vydaných ,,souhlasů k připojení" na Veřejnou kanalizaci od roku 2011,
Včetně konkrétních číselzajednotlivé íoky 2011, 2012,2013,2014, 2015,

c)

d)

2o1 6, 2017 , 2o1 8, 2019, 2o2o, 2021

,

poskytnutí veškených dokumentů, na základě ktenich povinný subjekt
rozhodoval o kapacitních možnostech Veřejné kanalizace při rozhodoVání o
(ne)udělení soUhlasu k připojení na veřejnoU kanalizaci (tj. dokumenty
obsahujícíúdaje o kapacitě kanalizace Vjednotli\^ých letech).
poskytnutí smlouW mezi obcí Pavlov a provozovatelem Veřeiné kanalizace.

Na tuto žádost povinný subjekt reagoval sdělením o poskytnutí požadované
informace ze dne 2. 12. 2021, č. ). oP-oUPa-292/2o21. Povinný subjekt poskytl
žadateli požadovanéinformace a dokumenty k bodům a), c) a d) žádosti. Nicméně
k bodu b), tedy žádosti o sdělení počtu Vydaných ,,souhlasů k připojení" na Veřejnou
kanalizaci od roku 201 1, Včetně konkrétních číselza jednotlivé roky 201 1, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, 2017, 2o1a, 2019, 2o2o, 2021, povinný subjekt žadateli
požadovanou informaci neposkytl,
Podle § 15 odst. 1 lnfz platí, že ,,pokud povinný subjekt žódosti, byt i jen zčósti, neuyhovi,
vydá ve lhůtě plo Vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žódosti, popřípadě o odmítnutí

čósti žódosti (dóle jen "rozhodnutí o odmítnutížódosti"), s Výjimkou přípgdů, kdy se
žódost odloží'.
Žadatel má za to, že sděleni povinného 5ubjektu o poslq^nutí požadované informace
není možnépovažovat za rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 lníz, protože

nesplňuje Základní náležitosti rozhodnutí podle

§ 68 zákona č, 500/2004

sb.,

spráVního řádu, a to zejména \^ýrokovou čá5t, odůvodněnía poučení.Jak Vypl]ivá z
rozsudku NejvyššíhospráVního soudu ze dne 19. 2, 2oo4, čj, 5 A 5/2002-33, tak

,,Nevyhoví-li povinný subjekt čóstečněžódosti o poskytnutí informocí, musí se
Vyslovit,fýrokem rozhodnuti (§ 1 5 odst

1

o

tom

zákond č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k

iníormocím).Toto omezení musí být tdké odůvodněno". sdělení ale neobsahuje čás!

která by 5e dala považovat za \^ýrok rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, ani čá5t,
která by se dala považovat za odůVodnění odmítnutí části žádosti, Neobsahuje ani
poučenío možnosti odvolání.

Žadateli byly poslrytnuty informace pouze k bodům a), c) a

povinný subjekt sice poskytl informace

o

d)

jeho žádosti, k bodu b)

zajištěnípovolení k \^ýstavbě, počtu
Vybudovaných přípojek splaškové kanalizace a kapacitě těchto přípo.iek, nicméně
infořmaci o počtu vydaných souhlasů k připojení na veřejnou kanalizaci
neposkytl. Žadatel je proto názoru, že mu nebyly poskytnuty všechny jim
požadovanéinformace a proto tímto žádá ve smyslu § í6a odst. 5 lnř povinný
subjekt, aby mu poskytl zbývajícípožadovanéinformace, a to konkrétně počet
vydaných ,,souhla§ů k připojení' na veřejnou kanalizaci od roku 20íí,včetně

konkrétníchčíselzajednotlivé roky 20íí,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2o1a, 2019,2o2o,2021.

Pro případ, že by povinný subjekt žádosti žadatele nevyhověl, žadatel tímto podáVá
Ve stanovené lhůtě stížnost na výše uvedený postup povinného subjektu podle §

16a odst.

í písm. c) lnlz, jelikož žadateli byla informac€

posk)Énuta pouze

částečněa o zbytku nebylo Vydáno řozhodnutí o odmítnutí

Na základě Výše Uvedených skutečnostížadatel navrhuje, aby nadřízený ořgán
rozhodl o stižnosti Proti sdělení povinného subjeldu ze dne 2. 12,2021, č. j. oPouPa-292l2o21, tak, že povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě,
která nesmí být delšínež í5 dnů ode dne doručenírozhodnutí nadřízeného
ořgánu, žádost vyřídil, ve smyslu § 16a odst. 6 písm. b) ln+z, nebo tak, že
usnesením věc od povinného subjektu přev€zme a žádosti žadatele ve smyslu §
15a odst. 6 písm, c) lnfz v plném rozsahu vyhoví.

AdřesátI
Lidická 65
27351 PáVlov

Dne: 19. 12. 2021

Žádost o poskytnutí infořmdcíohl€dně

kapacity kanálizác€

obce Pavlov

Podátel tímto žádá, Vesmy§lu zákona č. 106/]999 5b,, o svobodném přístupu k
informacím, Ve znění pozdějších předpisů, obec PaVloV jako povinný subjekt o
posl§^nutí následujících informácí, týk..iícíCh sev€řejné kanalizar€

v€vl.stnictví

kopie udělených ,,souh]asů k připojenť no veřejnou kdnglEo.1, posk,tnuti.h obcí Pdvlov
dle § 8 odsL 5 zókona

č 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizaďch,

předpisŮ, d to od róku 20l

1

ve znění pozdějšíCh

do součdsnosti.

Prosím o poslrytnutí \.ýše požádoVáných informací elektron iclry záslá ním do datové

schránky(lD Ds). za posk}tnutí info rmací predem děkuji,
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Dne
21 12 2021

obecnl úřad obce Pavlov obdžel Vaši siížnostna postup při vyřizování ád6ti
o informace dle zákona č. í06/,1999 sb., o avobodném přístupu k informacím, ze dne
19. 12, 2021, kde uvádíte:

,,Na tuto žádost povinný subjekt reagoval sdělením o poskytnutí požadované informace

ze

dne 2. 12- 2021, č. j. oP-ouPa-292l2o21. PovinnÝ subiekt posMl žadateli požadované
informace a dokumentv k bodům a). c) a d'l žádosti.
Nicméně k bodu b), tedy žádosti o sděleni počtu vydaných ,,souhlasů k přiPojení"
na veřejnou kanalizaci od roku 2011, věetně konkréíníchčisel za jednotlivé roky
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, povinný subjekt
žadateli požadovanou informaci neposkytl,"
K Vašístižnostipodáváme toto VyjádřenlI

Vzhledem k tomu, že se zajimáte o kapacitu veřejné splaškovékanalizace ve vlastnictví
obce Pavlov, u Keré se domáháte Vydání souhlasu Vlastníka kanalizace pro připojeni
svého stavebniho pozemku V obci Hostouň, podali jsme Vám požadovanou informaci k
bodu b), včetně konkrétních číselza jednotlivé rol(y, tak jak jste požadoval, a to
s

pi!

počtem Eo k vypouštění splaškových Vod do kanalizace Ve Vlastnictví obce Pavlov,

odváděných na ČoV v Hostouni.

z

Vašížádosti již neni zřejmé, jaké dalšíkonkrétníčíslapro poskytnutí informace

požadujete.

Poskytnutou lnformaci jsme Vám doplnili ještě o počet již Wbudovaných kanalizačnich
přípojek, také s přepoč,tem na Eo, aby bylo i pro Vás zřejmé, že pokud nedojde k rozšiření
ČoV, není kapacitně možné,dle uzavřené ,,Dohody o připojení" s obcí Hostouň, na
kanalizaci obce Pavlov nikoho dalšíhopřipojit.
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Poskytnuti požadované informace - kvaši žádGti o poskytnuií informací podle
zákona č.í06/í999sb.,ze dne l6.9.20í9
obecní úřad obce Pavlov obdržel Vaši žádost ze dne 19. 12,2o2'| o poskytnutí informaci
Ve smyslu zákona é. 106/1999 sb., o svobodném přísiupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

V odpovědi na Vaši dalšížádost o poskytnutí informace týkajícich se veřejné kanalizace
Ve Vlastnictvi obce PaVloV, kde požadujete t9pi9 udělených ,,souhlasů k připojení" na

Veřejnou kanalizaci, poskytnutých obcí PaVloV dle § 8 odst. 5 zákona č. 274l2oo1 sb., o
Vodovodech a kanalizacích, ve zněni pozdějšíchpředpisů, a to od roku 2011 do
současnosti, Vám sdělujeme:

Požadovanékopie posíláme V příloze.

zá obec pavlov:
Josef Kozel
starostá obce

Josef

[,1ÍJl"1,*,

Kozel }ďll",

