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ROZHODNUTI
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále také
povinný subjekt) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
přístupu k informacím, v
rozhodl o žádosti
nar.
, bytem
o poskytnutí informací
doručené povinnému subjektu dne 28. 8. 2018
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 2 ódšt 4
st.
svobodném přístupu k informacím se žádost
nar.
bytem
ze dne 24. 8. 2018, o poskytnutí informace
zasláním kopie rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o tom, že „bezejmenný
pravostranný přítok Kunčického potoka 1DVT 15000686“ je vodním tokem,
odmítá.

Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 28. 8.2018 žádost
nar.
bytem
č.j. KUOK 9185
ost") o poskytnutí
informa^ppdj^plpňa ^1p6,(1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím").
Žadatel požádoval zaslání kopie rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o tom, že
„bézejmenný pravostranný přítok i^lnSického potoka IDVT 15000686“ je vodním tokem.
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud
povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. Podle § 2 odst. 4 téhož zákona povinnost poskytovat informace se

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro
účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3, je každá
skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů (z existujících informací)
povinného subjektu dovodit, tzn. každý údaj, který ze záznamů vyplývá, lhostejno, zda
přímo, či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů.
Povinný subjekt dospěl na základě výše uvedené žádosti o informace k závěru
uvedenému ve výrokové části tohoto rozhodnutí z následujících důvodů.
Dle ustanovení § 43 odst. 2 věty první ve spojení s § 107 odst. 1 písm. r) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále
jen „vodní zákon"), rozhodne krajský úřad jako příslušný vodoprávní úřad (§ 107 odst. 1
písm. r)) v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok. Ve věci bezejmenného
pravostranného přítoku Kunčického potoka a otázky, zda je tento přítok vodním tokem
(zřejmě myšlen levostranný přítok č. IDVT 15000686 Kunčického potoka, ve směru po
vodě; povinný subjekt vycházel z čísla bezejmenného vodního toku uvedeného v žádosti),
však nebylo Krajským úřadem Olomouckého kraje vydáno žádné rozhodnutí dle § 43 odst.
2 věty první ve spojení s § 107 odst. 1 písm. r) vodního zákona. Dle sdělení příslušného
odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství) ze
dne 21. 6. 2013 pod čj. KUOK 56984/2013 pochybnosti ohledně povahy tohoto přítoku
nenastaly, tj. povinný subjekt požadovanou informaci (rozhodnutí) nemá a není povinen ji
mít.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolat k Ministerstvu zemědělství Č R podáním učiněným u Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.

JUDr.
.D.
vedoucí oddělení právního
Odboru majetkového, právního
a správních činností
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