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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako povinný subjekt podle ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích") vydává podle § 15 odst. 1
zákona o informacích
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žádost o poskytnutí informace podal dne 13.5.2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žadatel ve své žádosti požaduje poskytnutí informací k opravě akvaduktu v Semíně, který je součástí Opatovického
kanálu, který je památkově chráněný a dále požaduje poskytnutí rozhodnutí k opravě.
Povinný subjekt žádosti nevyhovuje a požadované údaje - informace o opravě akvaduktu v Semíně a rozhodnutí
neposkytuje.

Odůvodnění
Dne 13.5.2019 podal uvedený žadatel žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v platném znění. Žádost byla podána elektronicky do datové schránky povinného' subjektu s ověřeným
elektronickým podpisem. .
Dle organizačního řádu, který je vnitřním předpisem Městského úřadu Přelouč, je k vyřízení žádosti příslušný odbor
stavební. Žádost je evidována pod sp. zn. ST/9858/2019/Ný.
Žadatel požaduje poskytnutí informací k opravě akvaduktu v Semíně, který je součástí Opatovického kanálu, který
je památkově chráněný a dále požaduje poskytnutí rozhodnutí k opravě.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, který je místně a věcně příslušným speciálním stavebním úřadem u vodních
děl, vykonává tuto činnost od roku 2003. Za dobu své působnosti nevydával žádné povolení k provádění stavebních
úprav stavby akvaduktu na Opatovickém kanálu v Semíně místě křížení se Sopřečským potokem. O vydání povolení
ke stavebním úpravám jiným správním orgánem nemá povinný subjekt informace a rovněž ve svých spisech nemá
uložené rozhodnutí, které by se uvedených stavebních úprav týkalo.
Z popsaných důvodů nemůže vyhovět žádosti a poskytnout informace o tom kdy byla práce provedeny a na základě
jakého povolení. Rovněž nemůže poskytnout vyžádané rozhodnutí.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podle ust. § 16 zákona o k informacích podat odvolání. Lhůta
pro podání odvolání je určena obecným předpisem - § 15 odst. 1 správního řádu a činí 15 dnů od doručení
rozhodnutí.
Odvolání se podá u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se
spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

