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Sdělení k žádosti o informace a náhlédnutí do spisu
Zdejší odbor obdržel žádost, kterou podal Miloslav Stuchlík,
Jedná se o
sdělení informace, zda a jak bylo prošetřeno oznámení Policie ČR ve věci znečištění vody ve studni
pana Stuchlíka a žádost o nahlédnutí do spisu a pořízení si kopie z něj.
K tomuto Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že
oznámení Policie ČR bylo prošetřeno a usnesením odloženo.
Jelikož žadatel není účastníkem řízení a s ohledem na § 38 odst. 2 správního řádu může vodoprávní
úřad umožnit nahlížet do spisu jiným osobám, jen pokud prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a
nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný
zájem, vyzýváme pana Stuchlíka, pokud chce umožnit nahlížení do spisu a pořídit si kopie, aby toto
doložil.
Dále bylo v žádosti požádáno s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisu, zda byla panu Palackému poskytnuta dotace, případně jiné
finanční prostředky, jako příspěvek na čističku odpadních vod a v jaké výši a jaké byly podmínky
přidělení dotace, tedy do kdy měl čističku odpadních vod vybudovat a do kdy zprovoznit.
K tomuto uvádíme, že se pan Stuchlík musí obrátit na příslušnou obec, která dotaci poskytla, což je v
tomto případě obec
K dalšímu dotazu s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zda pan Palacký předkládal doklad o vývozu žumpy odpovídáme, že doklady
předložil.
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