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GEECNĹ ÚŘAD KARLÍK

Obecní úřad obce Karlik
Karlická l
252 29 Kárlík

Doručeno: Z ?&vr ,

č.j. dĹY' -R)7/k/y/»
Počet listů:

d'j

Počet příloh a listů:
Nelistinnépřilohy:

V Karlíku dne 2.7.2018

Ä,

Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě příslušných ustanovení zákona č.
106/1999 Sb (Zákon o svobodném přístupu k informacím)
Na dopisní schránce manželů
popisná, a to:

figurují dvě čísla
:

~'

(

...
1148 FRE(JCH
1064 KONVIČNÁ

Žádám o následující informace:

l. z jakého důvodu obec přidělila stavebnímu objektu (rodinnému domu) manželů Ing.
které jim obec evidentně
rezervovala již od doby rozdělení naŠeho původního pozemku na 5 stavebních parcel
pro 5 rodinných domů. Důkazem je posloupnost čísel popisných rodinných domů na
těchto pěti pozemcích.:
i.
ii.
iii.

C'

iv.
v.

2. Zda obec nějaké paní
či komukoli jinému v Obci Karlík přidělila č.p. 1064,
jelikož budova s tímto Č.p. není na katastru v obci Karlík evidována a Žádná taková
stavba (pokud je mi známo ani žádná její příprava) se na sousedním pozemku
manželů
nevyskytuje a nebyli jsme taktéž informováni, pokud by bylo
zahájeno stavební řízení na jakoukoli další stavbu na sousedním pozemku manželů
3. Pokud Obec Karlík komukoli přidělila či rezervuje Č.p. 1064, žádám pak o informaci
komu konkrétně (kterému majiteli Wrého pozemku či jaké osobě, jej íž právo postavit
takovou stavbu by bylo založeno na základě souhlasu kterého majitele pozemku), pak
žádám o kopii dokumentu s přidělením či rezervací č.p.l064.

Odpověď' mi, prosím, zašlete do této datové schránky:

S pozdravem

OBECNÍ ÚŘAD KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 2577 11074, e-mail: urad@,obeckarlik.cz

č.j. OUK-897/2018/OP

Věc :
l
,,

spis. zn. SZ_857/2018

Cb

V Karlíku dne 12.7.2018

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí
Obec Karlík jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infcmnacítn, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ"), rozhodla o žádosti pana
doruČené povinnému subjektu dne
2.7.2018 (naše č.j. OUK-857/2018/DP), o poskytnutí informace podle InfZ o číslech popisných 1148 a
1064 v ulici K Vodárnám, takto:
žádost o poskytnuti informace se podle § 15 odst. l InfZ odmítá, a to v bodě č. 2 a 3 žádosti.
Žádost o poskytnutí infonnace v bodě 2 - Zda obec nějaké paní K

či komukoli jinému přidělila

č.p. 1064, jelikož budova s tímto č. popisnýtn není na katastru v obci Karlík eNdována
Žádost o poskytnutí informace v bodě 3 - Pokud Obec Karlík komukoli přidělila či rezervuje č.p. /064,
%

žůdúřn µuk u i/lfu/'nluci kuniu kunkráně (kteréniu mujiteli kterého puzemku či jukě usubě, jejíž pt'úvo
postavit takovou stavbu bylo založeno na základě souhlasu kterého majitele pozemku), pak žádám o kopii
dokumentu s přidělením či rezen'ací č.p. 1064.
Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel dne 2.7.201 8 žádost pana

podle lnfZ o poskytnutí informace

s žádostí o informaci o třech bodech.
Na žádost uvedenou v bodě l žádosti byla podána infonnace samostatným dopisem.
Žádost o poskytnutí informace v bodě 2 žádosti zní :
Zda obec ně/aké paní

jelikož budova s tímto Č. popisným

není na katasú'u v obci Karlík evidována
Žádost o poskytnuti informace v bodč 3 zní :
Pokud Obec Karlík komukoli přidělila či rezervuje č.p. 1064, žádán? pak o infornwci komu konkrétně

OBECNÍ ÚŘAD KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 2577 11074, e-mail: urad@,obeckar1ik.cz

(kterému majiteli kterého pozemku či jaké osobě, jejíž právo postavit takovou stavbu bylo založeno na
základě souhlasu kterého majitele pozemku), pak žádám o kopii dokumentu s přidělením či rezervaci" č.p.
1064.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.
Povinný subjekt žádost o informaci v bodě 2 a 3 žádosti prověřil, a zjistil, že takováto informace
neexistuje.

C

Z důvodu neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnuti informace v bodě 2 a 3
žádosti vyhovět, a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. l InfZ rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Obecního
úřadu Karlík a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.
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Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík

OBEC KARLÍK
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Obecní úřad
Karlická l, 252 29 Karlik
IČO: 44684967, tel.: 2577 11074, e-mail: urad@,obeckarlik.cz

č.j. OUK-896/2018/OP

l
'\

Věc :

spis. zn. SZ_857/2018

G)

V Karlíku dne 12.7.2018

Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík obdržela dne 2.7.2018 Vaši žádost, naše č.j. OUK-857/2018/DP, která se týká
přidělení čísla popisného 1148 a 1064 v Karlíku. Obec Karlík, jako povinný subjekt dle § 2
odst. l, tímto dle § 14 IníZ poskytuje žadatelem požadované informace :
1.

Otázka/Žádost žadatele :
Z jakého důvodu obec přidělila stavebnímu objektu (rodinnému domu) manželů Ing.
Karlík (627828) číslo popisné 1148 a nikoli č.p. 1064, které jim obec evidentně
rezervovala již od doby rozdělení našeho původního pozemku na 5 stavebních parcel
pro S rodinných domů
Poskytnutí informace :
· Podle zákona č. 128/2000 sb. o obcích inusí být budova oaiačena popisnýin nebo
evidenčním číslem, a o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem
bude budova označena, rozhoduje obecní úřad.
· Obecní úřad rozhodl přidělovat popisná čísla posloupně, tak, jak jsou stavby
dokončeny.
· Přidělení popisného čísla nově vzniklé budově - domu č.p. 1148 bylo obecním
úřadem přiděleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to podle § 31a,
odst. la) zákona, na základě písemné výzvy stavebního úřadu.
· Vámi uváděná rezervace popisného čísla nemá v zákoně oporu, proto obecní úřad
žádná čísla popisná nerezervuje..

(.

2.

Otázka/Žádost žadatele :
Zda obec nějaké paní
komukoli jinému přidělila č.p. /064, .jelikož budova
s tímto č. popisným není na katastru v obci Karlík evidována

i

OBEC KARLÍK

*
3.

Obecní úřad
Karlická l, 252 29 Karlik
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

Otázka/Žádost Žadatele :
Pokud Obec Karlík komukoli přidělila či rezervuje Č.p. 1064, žádám pak o informaci
komu konkrétně (kterému majiteli kíerého pozemku či jaké osobě, jejíž právo postavit
takovou stavbu bylo založeno na základě souhlasu kterého majitele pozemku), pak
Žádám o kopii dokumentu s přidělením či rezervací č.p. 1064.

Poskytnutí informací požadovaných v bodech 2 a 3 žádosti se samostatným Rozhodnutím
odmítá dle § 15 odst. l InfZ, nebot' informace neexistuje.
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Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík
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Obecní úřad obce Karlík
Karlická 1
252 29 Karlík

OBECNÍ ÚŘAD KARLÍK
Do'učeno' m. ,?ô td
č.j.
ôůúPočetlistů:

č.j: OUK-896/201 8/OP vaše spisová zn. SZ857/2018
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P(jčet příloh a listů:
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V Karlíku dne 22.7.2018

Věc: Reakce na odmítnutí poskytnutí informace na základě příslušných ustanovení
zákona Č. 106/1999 Sb (Zákon o svobodném přístupu k informacím), žádost o doplnění

[

l-""

(í)

Vážená paní starostko,

v reakci na Vámi poskytnutou informaci dokumentem ze dne 12.7.2018 Vám sděluji, že Vaši
odpověď' považuji za nedostatečnou, a tedy nesplnila jste zákonnou povinnost dle výše
uvedeného zákona, jelikož jste mi odmítla sdělit většinu mnou požadovaných informaci
s odůvodněním, Že informace neexistují, ačkoli odmítnuté informace na obci existovat musí.
Vzhledem k tomu, že obec má dle zákona povinnost přidělovat čísla popisná a zajistit, aby
např. více budovám nepřidělila stejné číslo, je z tohoto důvodu zřejmé, že Obec Karlík má
povinnost si vést evidenci o přidělených popisných číslech budov na území obce Karlík, tedy
má informaci, zda konkrétní, mnou dotazované, číslo popisné bylo či nebylo Obcí přiděleno,
v kladném případě komu, pro jakou stavbu, na jakém pozemku.
Musím si proto myslet, že se odpovědi chcete vyhnout. Je Vám nepříjemné, že se zajímám,
proČ pan
zcela zjevně protiprávně používá dvě různá Čísla popisná v místě na
sousedním pozemku. Musím si pak myslet, že pravděpodobně máte s panem
nějaké
nadstandardní vztahy, které, jak vyplývá z Vaší odpovědi, mají za důsledek přesah rámce
zákona. již dříve jste panu
vyjádřila podporu v jeho uráŽlivém chování vůči mně a
mé n]anželce, když jste nám na úřadě sdělila, že má asi důvod nám nadávat, aniž byste se
zajímala, jaký důvod by to měl být. RovněŽ jsme se od pana
dozvěděli pomluvu,
která se o nás v Karlíku patrně šíří, kdy se pak nabízí souvislost s informací od Vás, jak jste
nám na jednání na OU sdělila, že něco hrozného se o nás říká, ale odmítla jste nám sdělit, co
se říká a kdo to říká,
Před podáním stížnosti Vás proto důrazně ještě jednou vyzývám k doplnění požadovaných
informací, kde níže, veden snahou Vám pomoci při pochopení mých otázek a následném
zpracování odpovědí, podrobně rozepisuji, na co jste neodpověděla, kde si protiřečíte a o
kterých Vámi uvedených informacích se domnívám, že nejsou pravdivé:
Na l. otázku: "Zjakého důvodu obec přidělila stavebnímu objektu (rodinnému domu)
manželů
k
číslo popisné 1148 a nikoli Č.p. 1064, kteréjim obec evidentně
rezervovalajiž od doby rozdělení našeho původního pozemku na 5 stavebních parcel pro 5
rodinných domů" jste odpověděla pouze zčásti. Neodpověděla jste na druhou část otázky, a to
proč obec nepřidělila manželům
Č.p. 1064. Tato druhá Část otázky má logiku v
tom, že jak jistě víte, žádný stavební objekt v Karlíku nemá (neměl k datu podání této mé
žádosti o informaci) na základě nahlížení do katastru nemovitostí toto číslo popisné
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zapsáno/evidováno, a pokud obcí nebylo přiděleno, bylo tedy jaksi přeskočeno, když tvrdíte,
Že Žádná Čísla nerezervujete. To ale zase odporuje VaŠí informaci, že čísla přidělujete
"posloupně". Takových "přeskočených" čísel, která nejsou na katastru zapsána/evidována, je
ale v Karlíku mnoho, jinými slovy není patrně pravda co tvrdíte, že čísla přídělujete
posloupně podle toho, jak jsou stavby dokončeny, protože zcela jistě po dokončení stavby s
Č.p. 1063 (nyní rodinný dům pana
) byla dokončena další stavba, když v Karlíku
existuje stavba s přiděleným a na katastru zapsaným Č.p. 1065. To vím zcela jistě, protože v
domě s Č.p. 1065 bydlím a je dokončený.

l

.u.

Na 2. otázku: "Zda obec nějaké paní
i komukolijinému v Obci Karlíkpřidělila Č.p.
1064, jelikož budova s tímto č.p. není na kutastru v obci Karlík eyidována ... " jste odpovědět
odmítla s odůvodněním, že taková informace neexistuje. Ale taková informace musí existovat
už z toho prostého faktu, že obec musí vést evidenci přidělených čísel popisných, jak jsem
výše uvedl. Takže obec toto číslo bud' přidělila (z mně neznámého důvodu dosud neexistující
stavbě a pan
oto číslo používá jako regulérní adresu paní
, nebo jste toto
číslo přidělili někomu jinému a ten dosud stavbu nezapsal na katastr, nebo jste dosud toto
číslo nikomu nepřidě]i]i. (Pak máte ale díru v posloupnosti a, = n.)
Na 3. otázku: "Pokud Obec Karlík komukoli přidělila či rezervuje č.p. /064, žádám pak o
informaci komu konkrétně (k/erému maj//e/i kíerého pozemku či.jaké osobě, jejíž právo
postavil takovou stavbu by bylo založeno na základě souhlasu kterého Ĺnaii/ele pozemku), pak
žádám o kopii dokun?entu s přidělením či rezervaci č.p. /064" jste rovněž odmítla odpovědět s
odůvodněním, že taková inforinace neexistuje. Na tuto třetí otázku by nebylo nutné odpovídat
pouze v případě, pokud byste na 2. otázku odpověděla, že obec Č.p. 1064 nikomu nepřidělila.
Na druhou otázku jste však neodpověděla, takže musím konstatovat, že jste mi neprávem
odmítla odpovědět i na tuto 3. otázku.
Doplněnou odpověď' mi prosím opět zašlete do mC datové schránky:
dnů od doručení této zprávy.

aejdéle do 5

Žádám vás, abyste jednala dle slibu zastupitele, který jste složila, tedy, Že budete funkci
vykonávat dle zákonů ČR a zbytečně nezatěžovala státní správu, placenou poctivými
l

e

daňovými poplatníky, pokud v důsledku Vašeho jednání v rozporu se zákonem budu nucen
podávat stížnost.
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OBEC KARLÍK
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IČO: 44684967, tel.: 2577 11074, e-mail: urad@.obeckarlik.cz

č.j. ouk-RĹ/2018/op
Věc :

Obecní úřad
Karlická 1, 252 29 Karlík

spis. zn. SZ_857/2018

V Karlíku dne 8.8.2018

Informace k odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ") - přidělení Č.p. 1064

Obec Karlík obdržela dne 23.7.2018 Váš dopis, naše č.j. OUK-918/2018/DP, který je ,,Reakci na
odmítnutí poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb." a v němž žádáte o doplnění . Původní
žádost jste podal dne 2.7.2018, a týkala se přidělení č.p. 1064 domu.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního.
Povinný subjekt žádost o informaci v bodě 2 a 3 Vaší žádosti z 2.7.2018 prověřil, a zjistil, že
takováto informace neexistuje. Č.p. 1064 nebylo v obci Karlík nikomu rezervováno ani přiděleno.
Z důvodu neexistence požadované informace nebylo možno Vaší žádosti o poskytnutí informace
v bodě 2 a 3 žádosti vyhovět, a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. l InfZ Rozhodnuti o
odmítnutí části žádosti v bodě 2 a 3, naše č.j. OUK-897/2018/OP.
Kromě odmítnutí poskytnutí informace v části Vaší žádosti (body č. 2 a 3) .jsme Vám poskytli
informaci k Vaší žádosti bodě č. l samostatným dopisem č..j. OUK-896/2018/OP.
Ve své původní žádosti ze dne 2.7.2018 o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.
upozorňujete, že na dopisní schránce manželů
igurují dvě
čísla popisná, a to : 1148
a 1064
K tomu uvádíme - po přidělení č.p. domu
obecní úřad vydá typizovanou červenobílou tabulku s Č.p., která se umísťuje na viditelné místo
domu. Označení poštovních schránek obecní úřad nezajišt'uje, a ani není v jeho kompetenci řešit,
co mají občané na svých poštovních schránkách uvedeno. Je to jejich soukromá věc.
výše uvedené považujeme za dostatečné vysvětlení informaci k Vaší žádosti.
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Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík

