
Obecní úřad Babice
Na Návsi 6
251 01 Babice u Říčan
okres Praha-východ
ISDS: vxtaugv

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Babice, 14. února 2019

Tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb. v novelizovaném znění (Zákon o svobodném 
přístupu k informacím, dále jen “InfZ”) 

žádám 

o poskytnutí kopie dokončené “Hydrologické studie posouzení jímání podzemních vod pro 
potencionální zásobování obce Babice”, jež byla v bodě 6h) projednávána na zasedání 
Zastupitelstva obce Babice dne 28. 1. 2019.  

Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Babice na svém zasedání dne 28. 1. 2019 v bodě 6h) projednalo hydrologickou 
studii, vyžádanou obcí Babice z důvodu výhledu zlepšení vodohospodářské situace v obci. Tímto 
žádám o poskytnutí její kopie, neboť problematiku pitné vody v obci Babice dlouhodobě sleduji. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o studii zadanou obcí Babice, je obecní úřad Babice povinným 
subjektem dle §2 odst. 1 InfZ. Žádám o poskytnutí hotové a ukončené studie, nepožaduji názor, ani 
budoucí rozhodnutí ani novou informaci, výluka v §2 odst. 4 InfZ se tedy neuplatní. 

Žadatel
(náležitosti §14 odst. 2 InfZ)

Doručování

V případě, že má povinný subjekt vyžadovanou studii v elektronické formě, byť vzniklou například 
skenováním pro vnitřní potřebu, například pro účely rozeslání zastupitelům obce, výslovně žádám 
o doručování na uvedenou emailovou adresu. Žádám o respektování tohoto požadavku, neboť podle 
§14 odst. 2 InfZ (vybírám):

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, 



není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy 

místa trvalého pobytu nebo bydliště. […] Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Volba způsobu doručování je plně v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SpŘ), 
konkrétně §19 odst. 3 SpŘ (vybírám):

Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na 

adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, [...]

Pouze a výhradně v případě, že povinný subjekt nemá studii k dispozici studii v elektronické podobě, 
souhlasím s poskytnutím její papírové kopie. Tuto kopii si po výzvě vyzvednu osobně na adrese 
povinného subjektu a  zavazuji se, že uhradím poplatky za kopírování dle Sazebníku úhrad uvedeném 
na webu obce (jednostranná kopie A4 3,– Kč, oboustranná kopie A4 6,– Kč). Vzhledem k tomu, že dle 
sdělení č.j. OUB/0075/2019 obsahuje tato studie 12 stran, zavazuji se uhradit nejvýše 12 · 3 = 36,– Kč, 
preferuji oboustranné kopírování.  

Za kladné vyřízení žádosti děkuji!

S pozdravem,


