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Odpověď na „DOTAZY dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací“
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 28. 6. 2019 dopis vaší
společnosti nazvaný „DOTAZY dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací“.
K otázce č. 1:
Vaše společnost neměla žádnou zákonnou povinnost podat do 7-mi kalendářních dnů stížnost nadřízenému
orgánu a v dopise č. j. KUZL 36 942/2019 ze dne 14. 6. 2019 není uvedeno, že by vaše společnost nějakou
takovou zákonnou povinnost porušila. Podle zák. č. 106/1999 Sb. má nespokojený žadatel o informace
právo, nikoliv povinnost podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává u
povinného subjektu, který buďto stížnosti vyhoví, nebo stížnost předloží se spisovým materiálem
nadřízenému orgánu.
K otázce č. 2:
Na tento dotaz bylo vaší společnosti odpovězeno v dopise č. j. KUZL 23610/2019 ze dne 10. 4. 2019 a
opětovně také v dopise č. j. KUZL 42956/2019 ze dne 28. 6. 2019.
K otázce č. 3:
Podnět správnímu orgánu může podat kterýkoliv subjekt tj. fyzická osoba, právnická osoba, spolek,
veřejnoprávní korporace, státní orgán atd.).
K otázce č. 4 :
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neshledává ve stávajícím užívání a
provozování stavby vodního díla „Prodloužení komunikace a infrastruktura v části Topolná – ulice Nad
školou – II. etapa – SO 03 Kanalizace“ žádné nezákonné jednání. Kolaudační souhlas vydaný pro obec
Topolná Městským úřadem Uh. Hradiště pod č. j. MUUH-SŽP/68929/2018/KanR dne 19. 9. 2018 je platný a
právně účinný.
K otázce č. 5:
Odpovědnost za stávající stav tj. za řádný provoz nově vybudované a zkolaudované kanalizace má její
vlastník a provozovatel.
otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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