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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za rok 2022 

 
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období – 

kalendářní rok. 

 

Název povinného subjektu:             Obec Kamenice 

IČO:                               00240273 

Sídlo:                  Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- počet žádostí o informace:            27   

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:                             7 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:              2   

• V bodě č. 3. žádosti povinný subjekt v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 „InfZ“ rozhodl, že se 

žádost odmítá, jelikož subjekt informací není v žádném smluvním vztahu se společností 

ALLCONS C.H.S. s.r.o., označenou v žádosti, ani ze své úřední činnosti s uvedenou společností 

nevstoupil do kontaktu a ani žádným jiným způsobem se v žádosti označená smlouva nedostala 

do jeho dispoziční sféry. Žadatel podal stížnost na postup OÚ Kamenice s odůvodněním: 

Regulační plán lokality K8 je zajišťován „z podnětu dle §64 Stavebního zákona“ OÚ Kamenice, 

a k tomu účelu OÚ Kamenice prostřednictvím oprávněné úřední osoby pořizovatel Ing. arch. 

Bočka je smluvní stranou vůči společnosti ALLCONS C.H.C s.r.o., a tudíž nemá právo 

odmítnout jeho žádost o poskytnutí informace. Nadřízený orgán podle ustanovení § 90 odst. 1 

písm. b/ správního řádu rozhodnutí povinného subjektu Obecního úřadu Kamenice ze dne 

12.10.2022 zrušil a věc vrátil k novému projednání. Žadatel svým podáním označeném jako 

„stížnost“ tak ve skutečnosti brojí proti odmítavému rozhodnutí k bodu 3. žádosti, nikoliv proti 

postupu povinného subjektu. Vzhledem k zásadě, že právní jednání je nutno posoudit podle 

svého obsahu, projednal nadřízený orgán předložené podání jako odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o informace podle ustanovení §16 odst. 3 informačního zákona. Krajský úřad 

Středočeského kraje jako nadřízený orgán přezkoumal předložený spisový materiál a konstatuje, 

že odvolání je důvodné. Povinný subjekt posoudil opětovně žádost a v bodě č.3 žádost odložil, 

a uvedl, že není účastníkem v žádosti uvedeného právního vztahu. 

• Povinný subjekt posoudil podání žadatele v rozsahu označeném bodem 3. žádosti a v souladu s 

ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, že se v bodu 3. 

žádost odmítá. Jelikož subjekt informací není v žádném smluvním vztahu se společností GEO 

LuCa, označenou v žádosti, ani ze své úřední činnosti s uvedenou společností nevstoupil do 

kontaktu a ani žádným jiným způsobem se v žádosti označená smlouva nedostala do jeho 

dispoziční sféry. Proti tomuto způsobu vyřízení žádosti podal žadatel dne 23.10.2022 stížnost. 

Ve své stížnosti uvádí, že povinný subjekt po vyřízení jeho žádosti „zveřejnil na webových 

stránkách obce v části „Územní plán“ neúplnou a neaktuální verzi hydrogeologického průzkumu 

z roku 2013. Má zato, že povinný subjekt, pokud tvrdí, že nemá žádnou kompletní a aktuální 

verzi tohoto dokumentu, se o ni nemůže opírat. A opačně pokud ji má, nemá důvod mu ji 

neposkytnout. Nadřízený orgán podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b/ správního řádu rozhodnutí 

povinného subjektu Obecního úřadu Kamenice, ze dne 14.10.2022 zrušil a věc se vrátil k 

novému projednání. Žadatel svým podáním označeném jako „stížnost“ tak ve skutečnosti brojí 

proti odmítavému rozhodnutí k bodu 3. žádosti, nikoliv proti postupu povinného subjektu. 

Vzhledem k zásadě, že právní jednání je nutno posoudit podle svého obsahu, projednal nadřízený 
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orgán předložené podání jako odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle 

ustanovení §16 odst. 3 informačního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený 

orgán přezkoumal předložený spisový materiál a konstatuje, že odvolání je důvodné. Povinný 

subjekt posoudil opětovně žádost a k bodu 3. povinný subjekt uvádí, že požadovaná informace 

je zveřejněna na webových stránkách obce Kamenice pod odkazem 

https://www.obeckamenice.cz/uzemni-plan1/regulacni-plan-k8/. Dále povinný subjekt 

konstatuje, že hodnocení argumentace ze strany nadřízeného orgánu pomíjí skutečnost, že 

odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 14. 10. 2022, zatímco ke zveřejnění 

požadované informace došlo až dne 19. 10. 2022, přičemž povinný subjekt ji obdržel do své 

dispoziční sféry od žadatele o pořízení regulačního plánu K8, společnosti Stavby v síti s.r.o. dne 

19. 10. v 10:09 hod. 

c) opis podstatných částí rozsudku soudu:              0 

d) výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí:       0 

e) počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení:      1 

• Povinný subjekt posoudil podání žadatele a v souladu s ustanovením§ 4a odst. 2 písm. a,b) 

zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, že se žádosti vyhovuje. Žadatelka se 

způsobem vyřízení žádosti nesouhlasí, proto podala stížnost na postup při vyřizování žádosti o 

informace ve smyslu § 16a informačního zákona, z důvodů, že odpověď povinného subjektu ze 

dne 29.11.2022 není kladným vyřízením žádosti, resp. že se nejedná o poskytnutí požadovaných 

informací. Zaslané dokumenty totiž představují jen eklektický výběr částí územního plánu, 

nezahrnují však požadované podkladové dokumenty, na jejichž základě k předmětným změnám 

v ÚP došlo, resp. docházelo. Povinný subjekt na základě stížnosti, ze dne 10. 12. 2022 dle InfZ, 

se podle § 15 InfZ a § 3 InfZ vydal rozhodnutí o odmítnutí, neboť správní orgán tuto informaci 

nemá. Na toto rozhodnutí žadatelka podala odvolání, které již spadá do roku 2023. 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), žádosti 

je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou 

podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ. 

 

 

webová stránka povinného subjektu: www.obeckamenice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     v. r.  

                                                                                                      Mgr. Jakub Lapáček 

                                                                                               Tajemník obecního úřadu         

 

  

Kamenice 23.02.2023                                      
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