Spis.zn.: 10974/SÚ/21/Sz

Karlovy Vary dne 24.8.2021

Č.j.: 11072/SÚ/21

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo
telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz

Spisový znak: 231.1
Skartační znak: V/5
Adresát:
****************
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů – 2 malé vodní nádrže na p.p.č. 629/5, 629/6, 629/10, 32/1, 391/1,
1129/3, k.ú. Krásný Jez
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako povinný subjekt dle
ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20.8.2021 Vaši žádost ve výše uvedené věci a ve smyslu
ust. §§ 14 a 17 zákona poskytuje požadované informace:


zdejší vodoprávní úřad nevydal rozhodnutí, kterým by * * * * * * * * * * * * * * * * (dále jen „vlastník
vodního díla“), povolil pokračovat v realizaci výše uvedeného vodního díla,



avšak vzhledem k tomu, že musí být umožněn neškodný průtok nádržemi, zdejší vodoprávní úřad
vyzýval vlastníka vodního díla k provedení nutných zabezpečovacích prací ve smyslu § 135 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a to opatřeními ze dne 22.7.2019, 23.8.2019, 12.11.2019 a 25.2.2020,



výzvám nebylo i přes dostatečný časový prostor vyhověno, a proto vodoprávní úřad nařídil
vlastníku vodního díla provedení nutných zabezpečovacích prací rozhodnutím ze dne 19.3.2020
pod spis.zn. 2254/20/SÚ/Sz, které však bylo napadeno odvoláním,



odvolací orgán, tj. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „KÚKK“), rozhodnutí zrušil pod č.j. KK/3826/ZZ/20-3 ze dne 6.8.2020 (právní moc dne
24.8.2020) a řízení zastavil; současně konstatoval, že stavebně-technická opatření na vodním díle
musí vodoprávní úřad vymáhat v řízení o jeho dodatečném povolení,



zdejší vodoprávní úřad opatřením ze dne 24.3.2021 pod spis.zn. 3537/SÚ/21/Sz podal
Ministerstvu zemědělství, jako nadřízenému orgánu KÚKK, podnět k zahájení přezkumného
řízení,



Ministerstvo zemědělství dne 26.3.2021 pod č.j. MZE-19333/2021 sdělilo, že neshledalo důvod
k zahájení přezkumného řízení, a potvrdilo právní názor KÚKK, vyslovený v rozhodnutí ze dne
6.8.2020.
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S pozdravem

Ing. Petra S z a b o
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Náklady spojené s vyhledáním a s poskytnutím informace se nevyměřují.
Obdrží:
****************

co:
-vlastní 2x
-a/a

*)
Osobní údaje byly v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění,
anonymizovány.

