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V Českých Budějovicích dne 13. února 2006
Č.j. KUJCK 461/2006 KHEJ
Vyřizuje: Linda Věrná, DiS.
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb., ze dne 1. února 2006 Vám sdělujeme, že Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje Vám nemůžeme poskytnout z následujících důvodů.
Dle § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné
působnosti zajišťoval zpracování a schválení Plánu.
Na nákladech spojených se zpracováním Plánu se podílely také právnické osoby.
Dle § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Jihočeský kraj předal po jednom vyhotovení
schváleného Plánu Ministerstvu zemědělství ČR, příslušným vodoprávním úřadům – obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností a právnickým osobám, které se podílely na nákladech spojených se z pracováním plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací. Zvláštní zákon, tedy zákon o vodovodech a kanalizacích, taxativně stanovuje,
kterým subjektům se Plán předává. Z toho vyplývá, že nejde o materiál, který se zcela zveřejňuje a z tohoto
důvodu máme za to, že Plán Vám nelze zaslat. K uvedenému dále doplňujeme, že Plán obsahuje údaje týkající se
objektů také Jihočeské vodárenské soustavy a jejich úplné zveřejnění by mohly snižovat bezpečnost této soustavy.
Dále Plán obsahuje údaje týkajících se nouzového zásobování vodou, což dle našeho názoru jsou údaje, které
nemohou být zveřejňovány formou, kterou požadujete.
Jako důvod žádosti jste uvedli zpracování projektů do Operačního programu infrastruktura, a to obecně.
K tomu uvádíme, že tento program již proběhl v několika výzvách. Plán pro takovou potřebu je k dispozici, jak je
výše uvedeno, také u vodoprávních úřadů – obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a našeho krajského úřadu
a dosud jsme nezaznamenali žádné problémy. Jihočeský kraj se k žádostem do Operačního programu
infrastruktura také vyjadřuje.
V příloze Vám zasíláme zpět CD.
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