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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městskému úřadu Přeštice, odboru životního prostředí, byla dne 02.09.2020 doručena Vaše
žádost cit.: „o informaci dle § 106/1999, jak postupovat, když nájemníci domu č.p.
anonymizováno ve Vodokrtech zřídili černou skládku nebezpečného odpadu na mích
pozemcích, jež má v pronájmu Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, Anonymizováno
Anonymizováno, dále pozemky využívá LUKRENA a.s., která odmítá smlouvu uzavřít. Moji
výzvu k odstranění ignorují.“
Vzhledem k níže uvedenému tímto Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c)
zákona o svobodném přístupu k informacím odkládáme, požadované informace se
nevztahují k působnosti Městského úřadu Přeštice, odboru životního prostředí.
Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty
povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Ze žádosti vyplývá, že se jedná o nakládání s odpady ve Vodokrtech – část obce Řenče.
Dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, obecní úřad mimo jiné kontroluje, zda fyzické osoby, které nejsou
podnikatelem, se zbavují odpadu pouze v souladu s tímto zákonem, a dále kontroluje, zda
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo
odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.
Příslušným obecním úřadem je v tomto případě Obecní úřad Řenče.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městského úřadu Přeštice,
odboru životního prostředí, podat stížnost dle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím, a to u Městského úřadu Přeštice ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Plzeňského kraje.
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