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Magıstrat mesta Prerova
Odbor stavebního úřadu ar životního prosˇtřeˇdí
ODDELENÍ VODNIHO HOSPODARSTVI A ZEMEDELSTVI

I

Bratrská 34, 750 02 Přerov 2
Spis zn.:

2022/079066/ STAV/ZEM/V an

(ˇ:.j.z

MMPI/124134/2022/van

Přerov, dne 20.06 2022

Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
E-mail:
Ukl. a sk. znak
Ev. č.:

231.1/V5
800/820

Žadatel:

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 informaci dle zákona
O svobodném přístupu k informacím, ze dne 22.04.2022 kterou podala

(dále jen
s §

4a

"

po posouzení předložené žádosti poskytuje žadateli požadované informace v souladu
2 písm. a) zákon o svobodném přístupu k informacím.

žadatel"),

odst.

Na základě podané žádosti o informaci týkající
1.

se

bodu žádosti:

aktuální manipulační řád „Návesní rybník Rokytnice" včetně příloh

vodoprávní úřad dne 04.05.2022 pod č.j.: MMPr/087817/2022/Van rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím, že poskytnutí infonnace odmítá. Podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona
O svobodném přístupu k informacím povinný subj ekt neposkytne informaci, pokud by tím byla porušena
ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským.
Navíc zpracovatel manipulačního řádu nedal souhlas S poskytnutím informace.

Na

základě odvolání žadatele nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství rozhodl, že rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 04.05.2022
pod č.j.: MMPr/087817/2022/Van, včásti týkající se bodu 1 žádosti, ruší postupem dle § 16 odst. 4.
zákona O svobodném přístupu k informacím a věc vrací k novému projednání. Jako důvod mimo jiné
uvádí, že přisvědčuje odvolateli v názonı, že manipulační řád vodního díla není předmětem ochrany
autorského práva.

Na

základě rozhodnutí nadřízeného orgánu vodoprávní úřad celou žádost znovu zvážil a žadateli
poskytuje požadovanou informaci, týkající se bodu 1 žádosti, tj. kopii manipulačního řádu „Manipulační
řád pro Návesní rybník Rokytnice“ v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákon o svobodném přístupu

k informacím.

Č.j.
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Poučení:

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo Souhlas vodoprávního
úřadu vydaný podle vodního Zákona.

Přílohy:

Manipulační řád pro Návesní rybník Rokytnice

Obdrží:

