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Věc

Sdělení o odložení žádosti o poskytování informace podle 5 14 odst. 5 písm. 0) zák. &. 1061'1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství obdržel dne 04.06.2018

Vaší žádost podle zák. č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o informacích), v níž se domáháte poskytování informací, a to ve věci kolik domácností je

prokazatelně napojeno na studnu na Hvižd'ouru a kolik domácností je napojeno na vodovodní řad obce

budovaný v roce 2000, koiik z nich raději využívají jiný zdroj vody a z jakého důvodu.

Podle 5 2 odst. 1 zákona o informacích jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obecní úřady obcí

srozšířenou působnosti jako územní samosprávní celky, povinny poskytovat informace vztahující se

kjejich působnosti. V g 55 odst. 3 zák. č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů jsou vyjmenovány případy, které stavby se nepovažují za vodní díla. Mezi

vyjmenovanými jsou krom jiného také uvedeny vodovodní a kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že

problematika povolování vodovodních přípojek (jak z obecní studny. tak z veřejného vodovodu

kjednotlivým nemovitostem) nenáleží do působnosti zdejšího odboru životního prostředí , nevztahuje se

Vámi požadavaná informace k působnosti zdejšího Městského úřadu Příbram.

Dále informace, kolšk domácnosti, dle odběru, využívá raději jiný zdroj vody a zjakych důvodů nenáleží do

působnosti zdejšího městského úřadu. Tyto informace nemáme ani zákon nám je neukiádá evidovat.

Ztohoto důvodu Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí podle 5 14 odst. 5 písm. c) zákona

o informacích, Vaši žádost o poskytnutí informací, odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městského úřadu Příbram,

Odboru životního prostředí podat stížnost podle 5 16a zákona o informacích. Stížnost můžete podat

u Městského úřadu Příbram do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (© 16a odst. 3 písm. a) zákona

o informacích). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem v Praze,

Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Podle 5 5 odst. 3 zákona 0. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, bude poskytnutá informace dále zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na

webových stránkách města Příbram (www.pribram.eu).

„otisk razítka“

Ladislav Průša

referent odděleni vodního hospodářství


