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OBEC KNĚŽMOST 
IČO 00238023 

se sídlem Na Rynku 51, Kněžmost, PSČ 294 02 
 

Čj.: OuKn 1661/19                                                                              V Kněžmostě,  6. 8. 2019 
Vyřizuje: Ing. Radka Maděrová 
Telefon: 326 214 530 
E-mail: radka.maderova@knezmost.cz 
 

Žadatel: 
Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní, 
 IČO 066 89 094, se sídlem Dobšín č. p. 5, 294 02 Dolní Bousov  

 
 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

R o z h o d n u t í 

Obec Kněžmost jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl 
o žádosti Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní, IČO 066 89 094, 
se sídlem Dobšín č. p. 5, 294 02 Dolní Bousov, zastoupeného předsedou výboru Ing. Janem 
Reiterem,  doručené povinnému subjektu dne 31. 7. 2019, o poskytnutí informace podle InfZ 
formou SMS zprávy, který den a hodinu dojde k vrtným pracím na pozemku č. st. 13 v k.ú. 
Solec, a na pozemku č. 608/150 v k.ú. Kněžmost, takto: 

Žádost o poskytnutí informace se podle § 15 odst. 1 InfZ  o d m í t á, jelikož jejím předmětem 
je poskytnutí neexistující informace ve smyslu §3 odst. 3 InfZ a současně se informace 
neposkytne s odvoláním na § 2 odst. 4 InfZ. 
 

Odůvodnění 

     Povinný subjekt obdržel dne 31. 7. 2019 pod čj. OuKn 1615/19 žádost Občanského spolku 
pro ochranu výšky hladiny vody studní podle InfZ o poskytnutí informace, který den a hodinu 
dojde k vrtným pracím na pozemku č. st. 13 v k.ú. Solec, a na pozemku č. 608/150 v k.ú. 
Kněžmost, v souvislosti s Oznámením o probíhajícím vodoprávním řízení čj. MH-
ŽP/7243/2019-3/Mac a čj. MH-ŽP/9823/2019-3/Mac, oba vydané MěÚ v Mnichově Hradišti, 
Odbor životního prostředí.  
     Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ 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. Povinný subjekt na základě podané žádosti 
prověřil, zda je k dispozici požadovaný údaj, zda tedy došlo k ohlášení zahájení geologických 
prací, jak je výše uvedeno. Bylo zjištěno, že takový údaj obec ke dni vydání tohoto rozhodnutí 
nemá k dispozici. Obec takový údaj k dispozici ani mít nemůže, neboť bylo dále zjištěno, 
že v obou výše uvedených případech vodoprávní řízení nebylo dosud ukončeno vydáním 
rozhodnutí. Ani pokud by takové rozhodnutí vodoprávní úřad již vydal, povinný subjekt by 
nemohl předjímat termín zahájení vlastních prací s tím, že případné vydané pravomocné 
povolení je platné po dobu dvou let a v průběhu této doby může zhotovitel geologických prací 
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zahájit tyto prakticky kdykoliv, případně může také požádat o prodloužení vydaného 
povolení, případně tyto práce i přes vydané příslušné rozhodnutí neuskuteční. Z důvodu 
neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnutí informace vyhovět, 
a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
     K poznámce, kterou žadatel uvádí ve své žádosti - cit.: (bez povinnosti dodržet zákonnou 
lhůtu na odpověď, pokud nebude do té doby požadované  datum k dispozici) povinný subjekt 
konstatuje, že InfZ stanovuje v § 14, odst. 5, písm. d) patnáctidenní lhůtu pro poskytnutí 
požadované informace a změna této stanovené doby žadatelem nemá oporu v zákoně, který 
připouští pouze prodloužení stanovené lhůty, a to pouze z taxativně zákonem vymezených 
důvodů dle §14 odst. 7. Z pohledu povinného subjektu nelze tuto podmínku, která je mimo 
zákonný rámec, akceptovat.  

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolaní se podává 
u Obce Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost a rozhoduje o něm Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

 

 

 

Ing. Radka Maděrová 
úřední oprávněná osoba 

                              (otisk úředního razítka) 

 

 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení: 
Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní, Dobšín čp. 5, 294 04 Dolní Bousov, 
(prostřednictvím datové schránky ID: nb4sq9k) 
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