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Spolek pro ochranu přírody, krajiny a 
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Na Palouku č. p. 2343 
251 68 Kamenice 

Naše značka: KAM-3744/2022/KOK/KCi 
Vyřizuje: Kristýna Čičatko V Kamenici: 10.05.2022 

Rozhodnutí 

Obecní úřad Kamenice dne 6. 5. 2022 obdržel Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), o poskytnutí 
informací tak, jak jsou v žádosti formulované (žádost je přílohou tohoto rozhodnutí). 
Dle ust. § 2 odst. 1 IZ jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné 
celky a jejich orgány a veřejné instituce. Dle odst. 2 citovaného ustanovení jsou povinnými 
subjekty dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných 
zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to 
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 

Povinný subjekt posoudil podání žadatele a rozhodl tak, že žádosti v souladu 
s ustanovením § 4 ve spojení s ust. § 4a odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., v 
platném znění, 

vyhoví 

O d ů v o d n ě n í: 

Povinný subjekt uvádí v odpověď na dotazy, že ani od Městského úřadu v Říčanech, České 
inspekce životního prostředí ani od Agentury ochrany přírody a krajiny v období od 2. 1. 2021 
do 6. 5. 2022 neeviduje žádné dokumenty prokazující spáchání přestupku Obcí Kamenice 
nebo Obecního úřadu Kamenice. Stejně tak nebyla povinnému subjektu udělena žádná sankce 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů. 

P o u č e n í: Nesouhlasíte-li s postupem Obecního úřadu Kamenice, můžete podat proti jeho 
rozhodnutí stížnost dle ust. § 16 IZ u zdejšího úřadu do 30 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí, přičemž o stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad pro Středočeský kraj. 

, 'v- r. 
Mgr. Jakub Lapáček 

Tajemník úřadu 


