Číslo jednací:
PID:
Spisová značka:
Vyřizuje / Linka:
Obec Hudlice:

797/2021 OÚ Hudlice
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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Hudlice jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “InfZ”), podle § 15
InfZ rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.6.2021 č.j. 797/2021 OÚ Hudlice,
kterou podal Petr Abraham, nar. 3.3.1965 a Jarmila Abrahamová, nar. 28.12.1965, oba trvale bytem
U Skály II č. 437, 267 03 Hudlice takto:

Žádost žadatelů Petra a Jarmily Abrahamových, o poskytnutí informace dle InfZ ze dne
3.6,2021 se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 2 odst. 4 InfZ

odmítá

a to v poskytnutí informací o zaslání jmen, adres, či jiných kontaktních informací, odpovídajících
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, majitelů pozemků, na
nichž jsou umístěny čerpací jímky tlakové kanalizace, jejichž majitelé projevili zájem o odkup
čerpacích jímek (po skončení udržitelnosti) do svého vlastnictví.
OÚ Hudlice tyto informaci nevlastní a nemá povinnost vytvářet nové informace ve smyslu § 2 odst.
4 InfZ

Odůvodnění:
Obec Hudlice vámi požadovanou informaci nevlastní.

Pokud jde o požadované informace, nelze je žadateli poskytnout, neboť dle § 2 odst. 4, tedy
“Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací”
Vzhledem k výše uvedenému pak povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti o informace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Hudlice podle § 16 zákona číslo 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Příloha: žádost o informace 1/10521

Pavel Hubený
starosta

Obdrží:

Petr a Jarmila Abrahamovi, U Skály II č. 437, 267 03 Hudlice

Na vědomí: - KÚ Středočeského kraje, odbor legislativně správní a krajský živnostenský úřad. ID
DS: keebyyf

