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odpovědi jsou uvedeny v dokumentech 1/08/2018. Dokum ent tl09 l2O18 je doklad o

snaze danou záležitost a problematiku řešit, neboť se jedná o další doplnění po

uskutečněných jednáních zastupitelstva obce Velká Chyška. Dále se obecní Úřad Velká

Chyška domnívá z charakteru položených dotazů a výše uváděného, Že protiprávně

nejedná i přes skutečnost citace nálezu Ústavního soudu sp. Zn. l. ÚS 1083/].6, kteni

se týká zcela jiné problematiky včetně samotných zapojených subjektŮ. Z citace

ústavního soudu zcela jednoznačně nevyplývá, že Obec jako územně samosprávný

ce|ek zvláště ústavně zaručené právo na zaplacení náhrady na vyhledávání a

poskytování informací občanům nemá.

b. Výše úhrady v částce 5oo Kč činí náklady na zpracování fotokopií dokumentŮ, které se

týkají kanalizace, jejího přebudování a výstavby přečerpávací stanice, která je ve

Vašich dotazech zmiňována. Tyto dokumenty jsme považovali za dŮleŽité a potvrzující

úmysl obec Velká Chyška postupně upravit kanalizační systém obce. Dále se jedná i o

dokumenty týkající se komplexní pozemkové úpravy v obci Velká ChyŠka a s tím

související pozemky, které jsou důležité pro záměr obce v tématice čištění a odvádění

odpadních vod.

3. Musím opět konstatovat, že Vaše odpovědi na mé dotazy jsou v prodlení a povaŽuji je za

nedostatečné, protože nejsou vůbec konkrétní, ŽaaamVás tedy, abyste mi na mé dotazy řádně

odpověděl v co možná nejkratší době a učinil taková opatřenÍ, která zamezí dalŠÍmu

znehodnocování mého majetku.

a. odpověď: obecní úřad Velká Chyška informace řádně zpracovala přesně dle

položených dotazů dotazovatele v dokumentech 1/08/2Ot8 a Il09l2OL8,

b. Dále obecní úřad Velká Chyška zpracoval informace a odpovědi navazující na jednání

zastupitelstva obce Velká Chyška č. 33 a č. 34, přičemž tyto informace jsou zaslány

dotazovatelijako doplněnídopisu tlO8lzOI8, čímž se snažíObecní úřad Velká ChyŠka

maximá l ně vyjít vstříc dotazovateli.

4. Upozorňuji na skutečnost, že jste nesplnili termín pro odstraněníčerné stavby (výpustě obecní

kanalizace) z mého pozemku, Také jste dosud nezakryli mříže kanálových vpustí umístěných

na okraji nezpevněné cesty nacházející se na pozemku č. ].658/1 a díky tomu se mŮj pozemek

stále zanáší splavovanou zeminou z okolních polía dané komunikace.

a, odpověď: obecní úřad Velká Chyška nemá informace o existencijakéhokoliv termínu

pro odstraňovánístaveb. Obecní úřad Velká Chyška dále nemá informace o tom, Že by

mělo docházet k poškozování soukromých pozemků splavovanou zeminou ze

soukromých pozemků, s čímž samozřejmě Obecní úřad Velká Chyška nemŮže téměř

nic dělat.
5. Na závěr chci obec Velká Chyška znovu vyzvat k tomu, aby mi jižzačala platit (i zpětně) náhradu

za využívání mých pozemků s parcelním číslem 951,15 a 95Ll24, které využívá v souvislosti s

obecní kanalizací. podle zákona č,25412001 Sb. (vodní zákon) mám právo na náhradu jako

vlastník pozemku, který na svém pozemku strpívodnídílo (§ SSa1,

a. odpověď: Na tento odstavec je již odpovězeno v rámci dokumentŮ tl08l\O1,8 a

tl09/2ot8,

V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách obce Velká

Chyška : www.velkachyska.cz



OBEC VELKÁ CHYŠKA
Ve!ká Chyška69,394 28Ve!ká Chyška

lČ:00249289
Tel.:565 442825 E-ma il : info @velkachyska.cz

Žadatel: Stanislav Průša, Salačova Lhota 31,395 01 Pacov

Číslo;ednací: tlo9l2ot9

Datum: 9.9.2oI9

Věc: Poskytnutíinformace dle zákona 106lt999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 9. Července 2Ot9 obdržela obec Velká Chyška Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací, starosta obce předložil tento dopis
5.9,2019 zastupitelům na 7. zasedání obce Velká Chyška. Obecní úřad Velká Chyška poskytuje
následující informace dle výše uvedeného zákona. Jedná se o doplňující dotazy, které byly
dotazovatelem již položeny dne 18. července 2018.

NavýŠeuvedenédotazybylyodeslányodpovědivdopisech č.j.1,1o8l2ol8a1,109l2o18sdostatečným
vysvětlením včetně požadovaného odůvod nění.

Na základě dopisu ze dne 9. července 2019 je odpouěráno takto:

1,, Po Vaší posledníodpovědi na můj dopis (Vaše číslo jednací LlO9/2Ot8) jsem rozmýšle|, zda má

smysl v komunikaci pokračovat, protože na jasně formulované otázky odpovídáte pouze
slovem NE a přitom není vůbec zřejmé, na jaký dotaz vlastně odpovídáte a co tím vlastně
myslíte. Pod očíslovanými body v mém dopisu bylo totiž vzneseno několik souvisejících dotazů
a Vy jste si asi z daného bodu vybral vždy jeden a ani jste nesdělil, na který slovem NE

odpovídáte.
a. Odpověď: Odpovědi jsou dány k příslušnému dotazu v rámci bodu, na který jste

poŽadovaI odpověd'. Číslování odpovědí je převzato z číslováníVašich dotazů. Zároveň
si dovolíme upozornit na skutečnost, že odpovědi ne vyplývají z jednání zastupitelstva
obce Velká Chyška přesně tak, jak bylo v původních dotazech požadováno projednání
v zastupitelstvu obce Velká Chyška.

2. Ve Vaší posledníodpovědi (dle zákona již v prodlení)jste mi rovněž sdělil, že obci Velká Chyška
v souvislosti s odpověd'mi na mé dotazy vznikajífinanční náklady, aniž byste uvedl důvod proč
a za co vlastně mám zaplatit. Sděliljste mi, že mám nejdříve zaplatit 500 Kč na účet obce a pak
teprve začnete připravovat odpovědi na mé dotazy. Toto Vaše konání považuji za porušování
Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/L993 Sb. ve znění ústavního zákona č.

I62/L998 Sb.) a Zákona o svobodném přístupu k informacím č.IO6|L999 Sb. a žádám Vás a

zastupitelstvo VaŠÍ obce, abyste ustoupili od tohoto protiprávního jednání. Abych měl jistotu,
Že se skutečně protiprávního jednání dopouštíte, tak jsem danou záležitost konzultoval i s
právníkem a ten mijako důkaz předložil rozhodnutí Ústavního soudu z poslední doby (nález
Ústavního soudu sp, zn. l, ÚS 1Os3/16), který řešil obdobnou záležitost (ve stručnosti: Ústavní
soud dospěl k závěru, že Obec jako územně samosprávný celek zvláště ústavně zaručené právo
na zaplacení náhrady vyhledávání a poskytování informací občanům nemá).

a. Odpověď: Obecní úřad Velká Chyška zpracoval odpovědi v zákonné lhůtě na Vaše
dotazy přesně dle citace položených dotazů v co možná nejkratší časové lhůtě a
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