ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
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datum: 19. 9. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 9. 2011, týkající se poskytnutí této informace ve
věci:
možnosti nahlédnutí do manipulačního řádu zrevitalizovaného rybníka? Pokud ano, kde? Ukládá zákon, aby byly některé
informace o vodním díle zveřejněny v jeho blízkosti (např. tabulka s výškou provozní, maximální hladiny apod umístěná na
břehu rybníka)?
Vám sdělujeme toto:

-

nahlédnout do manipulačního řádu je možné u vodoprávního úřadu, který tento manipulační řád (dále jen MŘ)
3

schvaloval. Protože není asi pravděpodobné, že by předmětný revitalizovaný rybník měl objem nad 1 000 000 m ,
nebo výšku vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti (to jsou hraniční parametry, kdy MŘ schvaluje krajský úřad),
doporučuji navštívit odbor životního prostředí, příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a tam se
obrátit na pracovníka, který vykonává agendu podle vodního zákona
-

vodní zákon neukládá povinnost, aby informace o vodním díle byly zveřejněny v jeho blízkosti. Tyto informace
(hydrologické a hydrotechnické údaje) jsou uvedeny v rozhodnutí o schválení MŘ, podrobněji pak v rozhodnutí
o povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace).
Příslušný vodoprávní úřad ale může také ve svém rozhodnutí o schválení MŘ, uložit žadateli povinnost, umístit na
vodním díle např. značku nebo vodočetnou lať ke kontrole výšky hladin. Pokud takovou povinnost má v rozhodnutí
vlastník (popř. uživatel) předmětného revitalizovaného rybníku uloženu, pak taková informace v blízkosti vodního díla
zveřejněna být musí.
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