MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Ve Vodňanech dne 7.8.2018

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) tento záznam
o poskytnuté informaci:
Datum podání:

Žadatel:

30.7.2018

…

Obsah požadované informace:
žádost o informaci, jaké rozhodné skutečnosti odůvodňují provedení terénního šetření na pozemku st. p. č. 915
v k. ú. Vodňany, a dále zda a proč vyžadovalo provedení terénního šetření přerušení společného vodoprávního řízení ve věci
dodatečného povolení stavby vodního díla nazvané „Kopaná studna na pozemku p. č. 3076 v k. ú. Vodňany“ a ve věci
povolení k nakládání s podzemními vodami – odběru podzemních vod.

Způsob vyřízení:
písemná informace ze dne 1.8.2018, zn.: MUVO 1066/2018, která byla doručena do vlastních rukou žadatele dne
2.8.2018 (viz příloha).
Za poskytnutí informací nebyly účtovány náklady.

Žádost vyřizoval:
Ing. Mirka Soukupová, referent odboru životního prostředí
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MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

***

*MUVOX008QTAZ*
Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
MUVO 1066/2018

Vyřizuje

Vodňany

Ing. Soukupová

1.8.2018

Poskytnutí požadované informace povinným subjektem
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), obdržel dne 30.7.2018 žádost paní ***,
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Paní ***
žádá o informaci, jaké rozhodné skutečnosti odůvodňují provedení terénního šetření na pozemku st. p. č.
915 v k. ú. Vodňany.
Důvodem k provedení terénního šetření na pozemku st. p. č. 915 v k. ú. Vodňany, který sousedí
s pozemkem p. č. 3076 v k. ú. Vodňany, na němž se nachází předmět správních řízení vedených ve věci
odstranění stavby a dodatečném povolení stavby vodního díla nazvané „Kopaná studna na pozemku
p. č. 3076 v k. ú. Vodňany“ v rozsahu provedených stavebních úprav a ve věci nakládání s podzemními
vodami – odběru podzemních vod z této kopané studny, je závazný právní názor Krajského úřadu –
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako druhoinstančního správního
orgánu, podle kterého má prvoinstanční správní orgán znovu provést úkony ke zjištění skutečného stavu
věci a do spisu doložit další podklady, aby předmět řízení byl vymezen bez pochybností a měl oporu ve
spisu. Dále mají být provedeny správní úkony vedoucí ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Takovým správním úkonem je v souladu se správním řádem mimo jiné předvolání osoby
(v tomto případě spoluvlastníků sousedního pozemku), jejíž osobní účast je k provedení správního úkonu
nutná.
Paní *** dále žádá o informaci, zda a proč vyžadovalo provedení terénního šetření přerušení
společného vodoprávního řízení ve věci dodatečného povolení stavby vodního díla nazvané „Kopaná studna
na pozemku p. č. 3076 v k. ú. Vodňany“ dle § 15 vodního zákona a dle § 129 odst. 3 stavebního zákona, a
ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami - odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1
vodního zákona.
Zmíněné správní řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 19.2.2018, č.j.: MUVO 1808/2018.
Výroková část usnesení byla v části odůvodnění řádně odůvodněna. Stejnopis usnesení byl doručen všem
účastníkům správního řízení včetně paní ***. Terénní šetření je jedním ze správních úkonů vedoucích ke
zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a dále skutečností rozhodných pro stanovení
dalšího postupu správního orgánu ve věci samé.
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Rozdělovník:
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Na vědomí:
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