Obecní úřad Čeradice
Čeradice čp. 25

438 01 Žatec
Čeradice dne 11.03.2020

Čj.: OuCer-058/2020

Rozhodnutí

Obecní úřad Čeradice, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“)
projednal žádost pana ………….., doručenou povinnému subjektu dne 29.ledna 2020, vedenou pod č.j.
OuČer-058/2020, která se týkala poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
a rozhodl takto:
podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ se výše uvedená žádost o
poskytnutí informace
o d m í t á.

Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel žádost žadatele, pana ………, doručenou povinnému subjektu dne 29.ledna
2020 doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. ( dále jen „zákon“), která
je vedena pod číslem jednacím OuČer-058/2020, která se týkala poskytnutí informací podle zákona
číslo 103/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (zákon).
Povinný subjekt přistoupil k posouzení formálních náležitostí žádosti ve smyslu ustanovení § 14,
odst. 2 zákona a dospěl k závěru, že žádost žadatele je řádnou žádostí ve smyslu zákona a přistoupil
k věcnému přezkumu žádosti.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. za vědomí zastupitelů obce na
jednání zastupitelstva obce Čeradice dne 29.1.2020
From: Sent: Wednesday, January 29, 2020 1:37 PM
To: ou.ceradice@volny.cz;
Subject: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. za vědomí zastupitelů obce na jednání
zastupitelstva obce Čeradice dne 29.1.2020

Obec Čeradice
Zastupitelstvo obce
Zastupitelé obce
Čeradice dne 29.1.2020.

Věc:Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. za vědomí zastupitelů obce na jednání
zastupitelstva obce Čeradice dne 29.1.2020 k návrhu programu bod. č.6.
žádám o poskytnutí informace formou odpovědi (ano -ne)
1- Pokud dojde ke schválení navrženého programu, tak jak je zveřejněn a následným většinovým
usnesením členů zastupitelstva obce o vydání nové OZV č. ?/2020 dojde touto,ke zrušení právního
předpisu Obce Čeradice OZV č.1/2013 ? ANO či NE
2- Jakým způsobem a kdy bylo občanům obce a zastupitelům v dostatečném čase oznámen návrh
nové OZV č.?/2020, která má rušit OZV č.1/2013.
3) Obsahuje návrh nové OZV č.?/2020, která má rušit OZV č.1/2013 a která bude dne 29.1.2020
projednána zastupitelstvem obce, (popřípadě vydána dle ustanovení zák. č. 128/2000 dle ust. § 84
odst h) nové znění s konkretizovaným veřejným prostranstvím pozemků v k.ú Čeradice u Žatce 159,
201/10, 201/11, 201/12, 201/15, 201/17, 208, 209/1, 382/40, 382/41, 382/42, 382/60, 382/61,
382/64, 382/70, 382/77, 382/79, 382/89, 382/93, 593/7, 593/8, 593/10, 593/19, 593/23, 593/24,
593/29, 593/33, 593/34, 607/1, 607/8, 607/17, 607/18, 607/20, 607/22, 607/23, 607/24, 607/27,
607/31, 607/33, 814/20, 814/22, 814/26, 828/2, 828/7, 848/1, 849, 852/3, 853, 903 které v současné
době využívá spol. NET4GAS na základě pravomocného a vykonavatelného rozhodnutí MPO Č. J.:
MPO 19324/2019 MPO 19324/19/442-SÚ ze dne 17.9.2019 a dle projektové dokumentace stavby v
délce cca 3.000 m a v šířce záboru dle projektové dokumentace 30 m. celkem tedy 90.000 m2, kdy
sazba poplatku za využití veřejného prostranství dle zákona č, 565/1990 Sb
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
§4
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,4b) kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
(4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý
m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k

umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na
její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.
Kdy vydání nové OZV lze v naléhavém případě vydat dnem zveřejnění na úřední desce , což je ve
veřejném zájmu Obce Čeradice ,na základě čehož budou zajištěny příjmy obce po celou dobu
výstavby plynovodu (využívání veřejného prostranství vymezeného novou OZV) na území obce v
zákonné výši 900.000,-Kč/den.

Informace uctivě požaduji poskytnout formou EMAILU na odesílající EMAIL:
……………………………………..
V úctě a s pozdravem …………………….

Žadatel požadoval podání informací, které byly pro povinný subjekt zcela nesrozumitelné. Podle
povinného subjektu se nejednalo ani o žádost, ale jisté poučení.
Žadatel byl dne 4.února 2020 písemně vyrozuměn o tom, že za žádosti není zřejmé jakou informaci
požaduje, přičemž byl seznámen i s tím, co se informací pro účely zákona podle ustanovení § 3 odst. 3
zákona rozumí. Bylo uvedeno, že se tím rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Na výzvu, aby svoji žádost upřesnil, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Žadatel byl rovněž
poučen o tom, že v případě neupřesnění žádosti bude jeho žádost odmítnuta.
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost
žadatele o poskytnutí informace podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona a v souladu s § 11 odst. 1 písm.
a) zákona odmítl, a to zcela.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona bude rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup na internetové stránky obce Čeradice.
http://www.ceradice.cz
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního
řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni,
kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost uložena u
provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od
připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém
případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k
vyzvednutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Obecního úřadu

Čeradice a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání
má odkladný účinek.

Vladimíra CHYBOVÁ , starostka

Rozdělovník:
1. Žadatel 2. Správní spis

