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Váš dopis značky / ze dne                      Naše  značka                              Vyřizuje                              Čestice  
                              4.8.2022                                                   5.8.2022 

  

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o informacích“) 
 
 Povinný subjekt Obec Čestice, který byl touto žádostí požádán o zaslání informací dne 1.8.2022 a 
následně 4.8.2022: 

 Ad A. zaslání kompletní projektové dokumentace stávajícího stavu kanalizace v obci Čestice ke dni 26. 7. 

2022, a to v dostupné verzi s preferencí verze elektronické tak, aby bylo možné do této nahlížet.  

Ad B. zaslání kompletní projektové dokumentace kanalizace v obci Čestice před její renovací, tj. ve stavu k 

datu 13. 1. 2016, a to v dostupné verzi s preferencí verze elektronické tak, aby bylo možné do této nahlížet.  

 

Na základě Vaší odpovědi na naši informaci, Vám musíme odpovědět následující. Obec Čestice není ani 

stavebníkem ani vlastníkem vybudované kanalizace, pouze mimořádnými příspěvky hradila svůj podíl za 

stavební práce. Projektové dokumentace hradil ze svého rozpočtu Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“ 

(nikoli Vámi uváděná Dobrá voda – prosím o opravu). Pokud budete nadále trvat na poskytnutí výše uvedených 

dat, bude obec potřebovat souhlas DSO „Obecní voda“ s poskytnutím údajů jejím prostřednictvím a na základě 

sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací Obce Čestice. Pokud je mi ale známo, DSO „Obecní voda“ 

Vám je ochotno tyto data poskytnout na základě Vaší žádosti ze dne 1.8.2022 směřovanou do datové 

schránky Dobrovolného svazku obcí „Obecní voda“, jakožto vlastníka budované kanalizace a veškerých 

projektových dokumentací.   

Dále reaguji na Váš podnět ohledně odpovědi ve lhůtě do 5 dnů. Stále totiž jednáme v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., který upravuje dobu na odpověď z naší strany jiným termínem. Proto se prosím nadále zdržte 

podobných reakcí. 

S pozdravem 

 

        Petr Vondráček 

              Starosta 
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