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Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o přístupu k informacím“), rozhodl o žádosti Ing. Radka Novotného, nar. 20.10.1966, Na Drahách 
247, 739 25 Sviadnov doručené dne 4.12.2013 o poskytnutí informace ve věci vyúčtování položek výpočtu 
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od roku 2006 do roku 2012 a plánovaných vyúčtování za 
rok 2013 a 2014 ve městě Jeseník takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o přístupu k informacím se žádosti zčásti nevyhovuje a informace se 
poskytují jen částečně, a to následujícím způsobem:

1.) části žádosti týkající se zaslání kopií výše uvedených vyúčtování za období let 2006 a 2007 a dále zaslání 
kopií plánovaných vyúčtování za období let 2013 a 2014 se z níže uvedených důvodů nevyhovuje.

2.) části žádosti týkající se zaslání kopií výše uvedených vyúčtování za období let 2008 až 2012 se vyhovuje
a tyto údaje se poskytují v příloze tohoto rozhodnutí formou kopií vyúčtování.

Odůvodnění:

Výsledné kalkulace ceny vodného a stočného za roky 2006 a 2007 není možné poskytnout, protože tyto 
informace zasílané obecnímu úřadu vlastníkem vodovodu a kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vodovodech a kanalizacích“), již byly podle předpisů upravujících spisovou službu skartovány ve skartační 
lhůtě S5. Těmito informacemi tedy povinný subjekt již nedisponuje. Kopie výsledných kalkulací ceny 
vodného a stočného za období let 2008 až 2012 zasíláme přílohou, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích není vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich 
provozovatel, povinen zasílat obecnímu úřadu plánovaná vyúčtování vodného a stočného. Z tohoto důvodu 
nemá povinný subjekt požadované informace o plánovaném vyúčtování k dispozici a nemůže je žadateli 
poskytnout.

Z výše uvedených důvodů rozhodl Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Jeseník.
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 
odst. 2 správního řádu.

   otisk úředního razítka

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru

Příloha: 

Výsledná kalkulace ceny vodného a stočného za období let 2008 – 2012 (5 stran)
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