Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 2. 5. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Je voda majetkem všeho lidu? - ÚSTAVA
2. Město, kterému jsme ji svěřili - má s ní nakládat ku prospěchu majitele s péčí
řádného hospodáře? ÚSTAVA
3. Je hospodárné a s péčí řádného hospodáře, že naše voda byla od roku 2006
okradena pro Veolii o 800 000 000 Kč - JEN NA PROSTĚJOVSKU!
4. Nebylo by hospodárnější, aby všechny peníze, které naše město Prostějov vybere
na VaS šly nazpět do NAŠÍ VODY?
5. Jak je možné, že když stát snížil DPH na 5 % , tak naše město? ústy dříve
charakterního člověka pana XY zvýšilo poplatek za 1m3 na 92 Kč A NÁS OBČANŮ
JSTE SE NEZEPTALI?
6. Jak je možné, že naše? město nežaluje smlouvu s Veolií, jako naprosto
nevýhodnou pro občana, který si Vás platí - O NEPLATNOST?
7. Chci na Prostějovsku vyvolat referendum o NAŠÍ VODĚ. CHCI ZNÁT ODPOVĚĎ,
JAK OD KRAJE OL,TAK OD PROSTĚJOVA,JESTLI S REFERENDEM
SOUHLASÍ? CHCI OPRAVDU TAK MOC ZA SVOJE PENÍZE? NEBO VÁS
OBYČEJNÝ OBČAN NEZAJÍMÁ?
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
K bodu 1 žádosti:
Pole čl. 35 odst. 1 usnesení č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České
republiky (dále jen „LZPS“) má každý právo na příznivé životní prostředí. Dále dle čl.
3 téhož článku LZPS nesmí nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat
životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad
míru stanovenou zákonem. Podle § 489 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) je voda věcí a
dále dle ustanovení § 490 občanského zákoníku je voda veřejným statkem.
Primárním právním předpisem, jehož účelem je ochrana vod, je zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“), který v § 1 odst. 1 uvádí, že „účelem tohoto zákona je chránit
povrchové a podzemní vody, jako ohrožené a nenahraditelné složky životního
prostředí a přírodní zdroje, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních
zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody a pro
zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v
souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k

zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na
nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ Dále podle § 3 odst. 1 vodního
zákona povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou
součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují;
práva k těmto vodám upravuje vodní zákon. To platí do okamžiku, než dojde k
odběru vody na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem,
jelikož v ten okamžik se voda stává vlastnictvím daného odběratele.
Vzhledem k opakovanému nedostatku vody vznikl v roce 2020 z iniciativy některých
poslanců Parlamentu ČR na Ministerstvu zemědělství návrh zákona na ústavní
ochranu vody. Návrh byl předložen odborníkům, právním expertům, zástupcům
ministerstev, politických stran, odborníkům na životní prostředí a vodní hospodářství k
připomínkám. Připomínky by měly být zapracovány do návrhu zákona a zákon by měl
být předložen do legislativního procesu k projednání a schválení. V současné době je
zákon projednáván v jednotlivých výborech a komisích Parlamentu ČR. Doporučujeme
Vám proto obrátit se s žádostí o bližší informace ve věci výše uvedeného návrhu na
poslance Parlamentu ČR z Vašeho volebního obvodu, např. na paní Irenu Blažkovou,
Ladislava Oklešťka nebo Ing. Radima Fialu.
K bodům 2 – 6 žádosti:
Hospodaření měst a obcí je výkonem samostatné působnosti těchto subjektů. Kraje
ani jejich orgány nejsou oprávněny zasahovat do výkonu jejich samostatné působnosti.
Podle § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak, kontrolují krajské úřady výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí, zatímco výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí
kontroluje Ministerstvo vnitra ČR. Do kompetencí orgánů kraje nespadá ani
poskytování právní nebo poradenské činnosti s touto problematikou spojené. Mimo to
Olomoucký kraj nemá ani dostatek relevantních informací k případnému posouzení
Vámi uváděných záležitostí.
V případě, kdy se domníváte, že Vaše město při výkonu své samostatné působnosti
porušuje právní předpisy, můžete se tedy obrátit s žádostí o prošetření postupu města
na Ministerstvo vnitra (v případě měst a obcí v Olomouckém kraji: odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru, Husova 4, 779 00 Olomouc, tel. 974 760
729, 974 760 721, dozorol@mvcr.cz), viz web MV ČR: Kontakty na odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly - Ministerstvo vnitra České republiky (www.mvcr.cz).
Jako občan obce (města) máte dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, různá
práva, která můžete využít pro řešení Vámi popisovaných problémů. Níže uvádíme
výňatek příslušného ustanovení zákona o obcích:
Ustanovení § 16 odst. 2
Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá
stanoviska k projednávaným věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý
kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání
zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok,
do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů
zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce
nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí
být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů.
Pokud tedy nejste spokojen s postupem magistrátu nebo jiného orgánu města, popř.
máte-li podněty ke zlepšení činnosti města, můžete se s ohledem na výše uvedené
obracet na zastupitelstvo města jakožto jeho nejvyšší orgán. V tomto směru můžete
využít také možnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, za účelem získání relevantních informací od obce. Pokud máte
podezření, že jednáním vedení Vašeho města byl spáchán trestný čin, je rovněž
možné obrátit na orgány činné v trestním řízení.
K bodu 7 žádosti:
Olomoucký kraj v současné době nepřipravuje žádné krajské referendum. Podmínky
konání krajského referenda upravuje zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o
změně některých zákonů.
Bližší informace jsou uvedeny také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity118893.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D.
Informaci zpracoval:
Dne 14. 5. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

