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ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí žádosti 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

a zemědělství (dále jen "správní orgán"), příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 v souladu 

s § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon O svobodném přístupu k informacím"), k žádosti O informace dle zákona 

O svobodném přístupu k infonnacím, týkající se kopané studny na parcele č. 615/36 k.ú. Rokytnice 

u Přerova ze dne 28.04.2022 kterou podala 

(dále jen "žadatel"), v souladu s § 15 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k informacím vydává 

rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti 

týkající se bodů žádosti: 

1. Sdělení, kdo je vlastníkem studny na pozemku p.č. 615/36 v k.ú. Rokytnice, pro kterou bylo 

vydáno povolení pro nakládání S podzemními vodami - k jejich odběru 

č.j. MMPr/029166/2012/Maš ze dne 5.3.2012 

2. sdělení, kdy a kým byla studna vybudována 

3. poskytnutí podkladů, kterými je vlastnické právo vlastníka doloženo 

4. poskytnutí podkladů k vybudování studny, popřípadě opravám 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Odůvodnění: 

Dne 28.04.2022 podal žadatel žádost o poskytnutí informací ve výše uvedeném rozsahu. 

V prvním bodě byla vyžadována informace - sdělení, kdo je vlastníkem studny na pozemku p.č. 615/36 

v k.ú. Rokytnice u Přerova, pro kterou bylo vydáno povolení pro nakládání S podzemními vodami - 

kjejich odběru dle § 8 odst. 1 písm b) vodního zákona č.j. MMPr/029166/2012/Maš ze dne 5.3.2012. 

V rámci posuzování žádosti provedl správní orgán důkladné prostudování spisu 

2010/021083/STAV/ZEM/Maš jehož součástí je rozhodnutí ze dne 05.03.2012 č.j.
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MMPr/029166/2012/Maš. Tento Spis řeší vydání povolení k nakládání S podzemními vodami - k jejich 

odběru Ze stávající kopané studny. Daný spis se nezabývá vlastnictvím této studny a jméno vlastníka 

předmětné studny Ztohoto spisu není patrné. Dle § ll odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání 

S vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám. Součástí spisu je povolení vlastníka pozemku 

S užíváním studny, což vlastníka studny blíže nespecifikuje. Další informace týkající se vlastnictví studny 

nebyly při hledání ve Spisovně Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, 

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, nalezeny. Jelikož správní orgán požadovanou informací 

nedisponuje, poskytnutí těchto informací odmítá. 

V druhém bodě byly vyžadovány informace - sdělení, kdy a kým byla studna vybudována. 

Požadované informace se ani po intenzivním hledání ve Spisovně Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, pravděpodobně 

vzhledem ke stáří dokumentů a ke skartačním lhůtám nepodařilo dohledat. S největší pravděpodobností 

nebyly tyto informace správnímu orgánu sděleny, nebo již byly skartovány, proto se poskytnutí těchto 

informací odmítá. 

V třetím bodě byla vyžadována informace - poskytnutí podkladů, kterými je vlastnické právo vlastníka 

doloženo. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník vodního díla není správnímu orgánu znám, jak již bylo 

konstatováno výše, správní orgán požadovanou informací nedisponuje, poskytnutí těchto informací 

se odmítá. 

Ve čtvrtém bodě byly vyžadovány informace - poskytnutí podkladů k vybudování studny, popřípadě 

opravám. 

V rámci posuzování čtvrtého bodu žádosti provedl správní orgán důkladné hledání ve Spisovně 

Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního 

hospodářství a zemědělství. Požadované informace se vzhledem ke stáří dokumentů a ke skartačním 

lhůtám nepodařilo dohledat. Jelikož správní orgán požadovanými informacemi nedisponuje, 

proto se poskytnutí těchto informací odmítá. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, dle § 16 odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává 

u Magistrátu města Přerova V souladu s § 81 správního řádu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Obdrží: 


