Poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ze dne 15. 9. 2022 ve věci:
Žádám o sdělení, jakým způsobem se Obec Rohatec vypořádala se zákonem stanovenou
ochranou stromů uvedenou mj. také v rozhodnutí OŽP MěÚ Hodonín v souvislosti s
rekonstrukcí kanalizace. Dle původní PD měl být výkop veden méně jak 1 m od paty kmene
lip, na což jste byli všichni opakovaně upozorňováni“ (dále jen „žádost“).
Odpověď
Dle ust. § 3 odst. 3. informačního zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Z Vaší žádostí není jednoznačně zřejmé o jaké informace dle výše uvedené definice ust. § 3
odst. 3. informačního zákona žádáte, případně i jakou formou mají být poskytnuty (písemně,
elektronicky). Z žádosti je pouze zřejmé, že požadujete „sdělení jakým způsobem …“.
S ohledem na existenci informací, respektive jejího obsahu, dle výše uvedeného ustanovení §
3 odst. 3. informačního zákona není zřejmé, zda se má jednat např. o existující listiny, př.
poskytnutí prováděcí projektové dokumentace, výpisy ze stavebního deníku, apod.
V případě, že nebude sdělena forma poskytnutí informací, budou informace v případě jejich
existence, poskytnuty v souladu s ust. § 4a odst. 1. informačního zákona v el. podobě, bude-li
to možné.
S ohledem na výše uvedené, kdy se v této části povinnému subjektu jeví vaše žádost
nesrozumitelnou, respektive není z ní zřejmé, jaké informace požadujete, vás dle § 14
odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto vyzýváme k upřesnění
Vaší žádosti.
V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy obecní
úřad obdrží upřesnění žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy
neupřesníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. b)
citovaného zákona.
Výše uvedené skutečnosti mohou mít také vliv na případné konečné stanovení úhrad nákladů
souvisejících s vyřízením žádosti za předpokladu, že se na ně bude vztahovat jejich zpoplatnění.
S pozdravem
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