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Poskytnutí požadované informace 

 

 Obecní úřad Brumovice, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím “) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

k informacím. V této žádosti s datem 27.9. 2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 

5.10. 2022, požadujete následující informace, cit.: 

 

„.1) Žádáme Vás o odpověď o Žlíbku a sdělením, že 25.5.2018 nám bylo odpovězeno je pravdou – 
tudíž měla by být uzavřená. Jenže právě tady začaly další otázky( viz příloha E1+E2 a F1+F2). zde 
uvádíme otázky a jejich odpovědi. Těch jsme se opět nedočkali. 2) úmyslné vyřazení č.p. XXX 
z projektu – odpověď je jednoduchá a dnes pravdivá! Ale opět je zapotřebí rozebrat všechny 
okolnosti, které k tomuto bodu patří a těch je víc jak dost. 3) zvýhodnění soukromých pozemků 
budoucí zástavbou – stokou F-4. Naše zamyšlení – všechny dotační tituly neumožňují zasíťování 
budoucích stavebních pozemků. Dotace je možné použít pouze do investování stávajících objektů. 
Obec Brumovice vyřadila stoku F-4 měsíce před zahájením stavby. Stoku F-4 vyřadili 12 m. po 
našem prvním jednání.(3/2015).  “ 
 
 

 

K této žádosti sdělujeme následující: 

 

Vážený pane XXX dne 5.10.2022 nám bylo Krajským úřadem JMK, Odbor kontrolní a právní 

doručeno Postoupení stížnosti sp.zn. S-JMK 155699/2021 OKP, č.j. JMK 141241/2022. Naše č.j. 

655/22 a 668/22. Vaše sdělení bylo Krajským úřadem vyhodnoceno, jako stížnost dle § 16a odst. 3 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jako taková byla Krajským úřadem 

postoupena k dalšímu postupu dle § 16a odst. 5 zákona Obci Brumovice. 

V reakci na toto sdělení Vaší stížnosti vyhovujeme a zasíláme doplnění požadovaných informací. 

1) Sdělení uvádíme, že na veškeré otázky spojené se Žlíbkem Vám bylo vyčerpávajícím 

způsobem zodpovězeno. Jedná se o velmi starou věc, o níž další informace obecní úřad 

v Brumovicích nemá. Z Vašeho sdělení plyne, že na dotazy bylo odpovězeno, ale pouze nejste 

spokojen s obsahem odpovědí. Opakovaně odpovídáme, že Obec Brumovice nemá žádné 

důvody, pro které by Vám špatně odpovídala. 

2) odkazujeme na naši odpověď v předchozím sdělení ze dne 11. 9. 2022 „Stavba č.p.xxx nebyla 

vyřazena z projektu „Brumovice – Kanalizace a ČOV“, když pro napojení tohoto objektu je 

určena šachta E1Š4.“ Opakujeme, že v žádném případě nedošlo k žádné „diskriminaci“ ani 

nikdo nebyl z projektu kanalizace „vyřazen“. Vybudování kanalizace proběhlo zcela v souladu 

s příslušnou projektovou dokumentaci, v rámci příslušného stavebního řízení a příslušných 

zákonných norem. Náklady na připojení do kanalizace nesli vždy majitelé příslušných 

nemovitostí. Jde totiž o práva majitele objektu připojit se na tuto kanalizaci nikoliv povinnost. 

Pokud však takto neučiní, je nutné likvidovat odpadní vody zákonným způsobem. 

        3) odpovídáme, ano je tady vše v pořádku. Opakovaně uvádíme, že na vybudování kanalizace stoky    

F 4 nebyla použita dotace. Podporování nové výstavby v obci není nic nezákonného. Naopak toto je 

zcela v souladu s územním plánem obce a přivést příslušné inženýrské sítě do této lokality je logickým 

nezbytným předpokladem jejího rozvoje. Pokud si majitelé domu s č. p. xxx nechají vybudovat přípojku, 

tak jako jiní obyvatelé obce, můžou kanalizace využívat jako každý jiný.  



 

4) K požadavku k zaslání stavební dokumentace uvádíme, že výkresy s úpravou záchytného příkopu – 

ŽLÍBEK včetně technické zprávy se obci nepodařilo dohledat, nemá je k dispozici a tuto informaci nemá 

jak poskytnout. Výkres s řezem skutečného provedení části stoky F4 zasíláme v příloze. 

 

Vážený pane XXX, opakovaně Vás zvu na osobní jednání v prostorách našeho obecního úřadu, 

v termínu, dle Vašich možností. Z Vašich stížností je totiž patrné, že se opakovaně ze zcela 

subjektivních důvodů nespokojíte s předanými informacemi a své dotazy neustále opakujete. Možným 

důvodem je nedůvěra ke stávajícímu vedení naší obce. K uvedenému jednání by tak byl přizván i bývalý 

starosta, jehož funkční období se krylo s termínem realizace kanalizace a který by Vám neustále 

požadované informace zodpověděl. Dále by byl přítomen i projektant kanalizace, opět z důvodu 

opětovného zodpovědění informací, a to technického rázu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Kadlec 

       starosta 
 

 

 


