OBEC JENŠTEJN
9. května 60, 250 73 Jenštejn – Středočeský kraj

V Jenštejně dne 30. 12. 2019

Vyřizuje: Pavlína Antošová
tel.: 607 091 159
Č.j.: OJ/1402/2019
Naše zn.: 08-09-03-2019-16
Obec Jenštejn jako povinný subjekt (dále jen povinný subjekt) dle § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“)
rozhodla
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti Ing. xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 11. 2019 o poskytnutí těchto informací
a) podmínky vydané, resp. platné u povinného subjektu pro uzavírání „plánovacích
smluv“
- dokumenty obsahující podmínky platné v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- jakými usneseními byly schváleny plánovací smlouvy uzavřené povinným
subjektem v letech 2008-19
- jakými akty, např. usneseními zastupitelstva, byly projednány a schváleny žádosti
na napojení nově vybudovaný vodovodu/kanalizace v jednotlivých letech 20092019 (§ 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb.),
- jakou formou byly zveřejněny podmínky udělení souhlasu s připojením RD na
vodovod/kanalizaci (§ 8 odst. 5 zákona 274/2001 Sb.), v letech 2009-19;
b) kolik bylo vydáno „souhlasů k připojení“ na vodovod/kanalizaci (ekv.jedn.) od roku
2008 v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019
c) data podpisu „plánovacích smluv“ zahrnující výstavbu vodovodu/splaškové
kanalizace (datum podpisu, datum schválení zastupitelstvem – přehled plánovacích
smluv s počtem ekv. jedn.
d) dokumenty, na základě kterých povinný subjekt rozhodoval v letech 2009 – 2018 a
rozhoduje v roce 2019 o kapacitních možnostech vodovodu/kanalizace, resp. o
připojení na vodovod/kanalizaci (dokument obsahující údaje o kapacitě
vodovodu/kanalizace v jednotlivých letech), pokud nebyl vydán souhlas s napojením
(časové rozlišení kapacit v jednotlivých letech se zohledněním závazků povinného
subjektu k připojení přípojek vodovodu/kanalizace plynoucích z uzavřených
„plánovacích smluv“ v průběhu let 2008 - 2019.
takto:
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I. Žádost žadatele o poskytnutí výše uvedených informací se dle § 8a a § 15 odst. 1
InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, se částečně odmítá tak, že
a) Informaci, kolik bylo vydáno „souhlasů k připojení“ na vodovod/kanalizaci (ekv.jedn.)
od roku 2008 v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 a 2019, obec neposkytuje, protože uvedenou informací
nedisponuje
b) Dokumenty, na základě kterých rozhodovala obec v letech 2009-2018 a 2019 o
kapacitních
možnostech
vodovodu/kanalizace,
resp.
o
připojení
na
vodovod/kanalizaci, pokud nebyl vydán souhlas s napojením, obec neposkytuje,
protože není v této části žádosti příslušným orgánem.
c) data podpisu „plánovacích smluv“ (datum podpisu, datum schválení zastupitelstvem)
– přehled plánovacích smluv s počtem ekv. jedn. neposkytuje, protože žadatel byl
povinným subjektem odkázán v řádné lhůtě na zveřejněnou informaci podle § 6
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, tedy informace byla tímto zákonným způsobem poskytnuta, a
informací o ekv. jedn. obec nedisponuje, tedy poskytnutí z tohoto důvodu
obec rovněž částečně odmítá.
Ostatní informace žádané v dané žádosti byly poskytnuty dle zákona.
Odůvodnění:
Obec obdržela dne 15. 11. 2019 žádost …. (jméno, příjmení, datum narození a adresa
žadatele) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
a to
a) podmínky vydané, resp. platné u povinného subjektu pro uzavírání „plánovacích
smluv“
- dokumenty obsahující podmínky platné v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- jakými usneseními byly schváleny plánovací smlouvy uzavřené povinným
subjektem v letech 2008-19
- jakými akty, např. usneseními zastupitelstva, byly projednány a schváleny žádosti
na napojení nově vybudovaný vodovodu/kanalizace v jednotlivých letech (§ 8
odst. 3 zákona 274/2001 Sb.),
- jakou formou byly zveřejněny podmínky udělení souhlasu s připojením RD na
vodovod/kanalizaci (§ 8 odst. 5 zákona 274/2001 Sb.), v letech 2009-19;
b) kolik bylo vydáno „souhlasů k připojení“ na vodovod/kanalizaci (ekv.jedn.) od roku
2008 v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019
c) data podpisu „plánovacích smluv“ (datum podpisu, datum schválení zastupitelstvem –
přehled plánovacích smluv s počtem ekv. jedn.
d) dokumenty, na základě kterých povinný subjekt rozhodoval v letech 2009 – 2018 a
rozhoduje v roce 2019 o kapacitních možnostech vodovodu/kanalizace, resp. o
připojení na vodovod/kanalizaci (dokument obsahující údaje o kapacitě
vodovodu/kanalizace v jednotlivých letech), pokud nebyl vydán souhlas s napojením
(časové rozlišení kapacit v jednotlivých letech se zohledněním závazků povinného
subjektu k připojení přípojek vodovodu/kanalizace plynoucích z uzavřených
„plánovacích smluv“ v průběhu let 2008 - 2019.
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Povinný subjekt na žádost reagoval dopisem žadateli č.j. OJ/1278/2019 ze dne 2.12.2019,
ve kterém poskytl informace k bodu a) žádosti, k bodu b) žádosti uvedl, že informacemi
nedisponuje, k bodu c) ohledně plánovacích smluv odkázal na zveřejněnou informaci a
k přehledu ekv. jedn. uvedl, že informacemi nedisponuje, k bodu d) žádosti uvedl, že není
příslušným orgánem. Proti této odpovědi podal žadatel dne 3. 12. 2019 stížnost, ve které
uvedl, že informace byla poskytnuta pouze částečně a dále rozvedl, proč věcně informace
požaduje (z hlediska §§ 5 a 87 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Povinný
subjekt postoupil dopisem ze dne 11.12.2019 pod č.j. OJ/1308/2019 stížnost se spisovým
materiálem Krajskému úřadu Středočeského kraje s vyjádřením, že dle jeho názoru byla
žádost vyřízena dostatečně. Krajský úřad zastával jiný názor, a to v tom smyslu, že je-li
informace odmítnuta, byť částečně, musí být o tomto odmítnutí vydáno rozhodnutí. Tímto
rozhodnutím tak Obec Jenštejn plní svou zákonnou povinnost vydat o částečném odmítnutí
žádosti rozhodnutí, když důvody jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Jenštejn.

opatřeno razítkem a podpisem
………………………………………………
Norbert Hlaváček, starosta obce Jenštejn

Doručuje se:
1. Ing. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx – do datové schránky žadatele
2. správní spis
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