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DS:  

Č.j.: 050/21/OÚ
V Hradištku, dne 9.1.2021

Odpověd na žádosto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Hradištko v odpovědi na žádost, kterou dne 16.9.2020 podal žadatel 
, nar. , trvale bytem ,  podle 

zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů o poskytnutí informací sděluje následující informace (otázky jsou doslovným 
přepisem podání):

1. Byl záměr stavby opěrné zdi povodeň?
Záměr stavby opěrné zdi nebyl povodeň.

2. Byla opěrná zeď financována dotací?

Stavba opěrné zdi byla částečně spolufinancována dotací.

3. Byla stavba ukončena opěrné zdi ukončena kolaudací?

Na podnět vlastníka objektu č.p.  podaného Stavebnímu úřadu Štěchovice bylo provádění 
stavby Stavebním úřadem Štěchovice přerušeno. Stavební řízení není ukončeno. 

4. Byl poskytovatel dotace Středočeský kraj? 

Poskytovatelem dotace nebyl Středočeský kraj.

5. Byla cena za zhotovení této opěrné stěny 436.000,- ?

Ano, celkové náklady na stavbu činily 436.000,- Kč

8. Jedná se o opravu původní zdi na původním místě? 

Jedná se o obnovu opěrné zdi na místě katastrální hranice pozemku, což bylo písemně 
odsouhlaseno vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 648/1, parc. st. 88 (příloha).
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9. Opravila Obec zeď dle dopisu z r. 2012? Viz příloha:[1.pdf] 
Doklady vztahující se k těmto činnostem se nepodařilo dohledat.

12. Ztotožňuje se stavba s původním projektem?

Na podnět vlastníka objektu č.p.  podaného Stavebnímu úřadu Štěchovice bylo provádění 
stavby Stavebním úřadem Štěchovice přerušeno. Stavba nemohla být dokončena dle 
dokumentace.

13. Ztotožňuje se stavba se stavebním povolením z 19.6.2013?

Na podnět vlastníka objektu č.p.  podaného Stavebnímu úřadu Štěchovice bylo provádění 
stavby Stavebním úřadem Štěchovice přerušeno. Stavební řízení není ukončeno.

16. Začala obec s realizací odstranění opěrné zdi dle projektu 2015 a začala budovat novou zeď.
Na podnět vlastníka objektu č.p.  podaného Stavebnímu úřadu Štěchovice byla provádění 
stavby Stavebním úřadem Štěchovice přerušeno. Veškerá dokumentace je součástí stavebního 
řízení vedeného u Stavebního úřadu Štěchovice, které nebylo ukončeno. 

Obecní úřad Hradištko obdržel dne 16.9.2020 podání žadatele podle zákona  č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací:

1. Bylo při stavbě opěrné zdi lepší abych nebyl účastníkem řízení?
2. Byl záměr stavby opěrné zdi povodeň?
3. Byla opěrná zeď financována dotací?
4. Byla stavba ukončena opěrné zdi ukončena kolaudací?
5. Byl poskytovatel dotace Středočeský kraj?
6. Byla cena za zhotovení této opěrné stěny 436.000,-?
7. Je v blízké vzdálenosti tok ohrožující místo, kde byla opěrná zeď postavena?
8. Jedná se o opravu původní zdi na původním místě?
9. Opravila Obec zeď dle dopisu z r. 2012? Viz příloha:[1.pdf]
10. Plní opěrná zeď svůj účel?
11. Zlepšila stavba účelnost pro daňového poplatníka?
12. Ztotožňuje se stavba s původním projektem?
13. Ztotožňuje se stavba se stavebním povolením z 19.6.2013?
14. Opírá se příloha povolení – fotodokumentace po živelné pohromě o fotky z r. 2012?
15. Byla splněna dohoda dle protokolu z jednání 25.3.2014 Viz příloha:[2.pdf]
16. Začala obec s realizací odstranění opěrné zdi dle projektu 2015 a začala budovat novou zeď. 
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Žádost  žadatele  byla v otázkách č. 1, 7, 10, 11, 14, 15, v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 
InfZ,  rozhodnutím dne 27.11.2020 částečně odmítnuta.

    Podle § 17 odst. 1 InfZ povinný subjekt požadoval, v souvislosti s poskytnutím požadovaných 
informací na otázky č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, úhradu v souladu s platným Sazebníkem 
náhrad za poskytování informací, který je dostupný dálkovým přístupem na webových stránkách 
obce Hradištko. Celková výše úhrady byla stanovena na 315,- Kč. Proti stanovené výši úhrady 
podal žadatel stížnost ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím obce Hradištko. 
Krajský úřad po přezkoumání předaného spisu konstatoval, že stížnost žadatele není oprávněná 
a postup povinného subjektu, obce Hradištko, při vyčíslení částky 315,- Kč potvrdil. 

Stanovenou částku 315,- Kč žadatel dne 25.12.2020 uhradil na bankovní účet povinného 
subjektu. Tím byly naplněny podmínky pro poskytnutí informací na otázky č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
12, 13, 16.

S pozdravem

Radka Svobodová
 Starostka obce
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