
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informace ve věci projednání obnovy malé vodní elektrárny 
Třebařov na pozemku č. st. 149 v katastrálním území Třebařov  
 
 
Žádám o poskytnutí informace ve věci projednání obnovy malé vodní elektrárny Třebařov na 
pozemku č. st. 149 v katastrálním území Třebařov včetně všech souvisejících staveb (náhonů, 
jezů, rozdělovacích objektů atd.). Konkrétně žádám o tyto informace: 

- Informaci, jakým způsobem byl stavebníkem projednán záměr – potvrzení, zda skutečně došlo k 

ohlášení udržovacích prací, dále informaci o případných dalších úkonech, kterými byl záměr 

obnovy malé vodní elektrárny včetně souvisejících staveb projednán s vodoprávním úřadem. 

- Ohlášení udržovacích prací stavebníkem. 

- Projektové dokumentace k ohlášeným pracím. 

- Reakce vodoprávního úřadu na ohlášené udržovací práce – sdělení, že nemá námitek, či zákaz 

provedení udržovacích prací. 

 

 
Způsob poskytnutí informace: elektronicky, zaslány do datové schránky žadatele. 

 

 
Poskytnutí informace bylo odesláno dne:  
 

 
Odpověď na žádost:  

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje 

vodoprávní úřad jako povinný subjekt k výše uvedené žádosti tyto informace: 

1. Na základě oznámení o provádění udržovacích prací na pozemku parc. č. 2360/3 (nynější 

označení 5166) v katastrálním území Třebařov vodoprávní úřad dne 12.06.2014 oznamovateli 

panu Vladislavu Kyselicovi vydal dokument: Sdělení - spisové značky S MUMT 15491/2014, 

číslo jednací MUMT 16321/2014, ve kterém uvedl, že nemá námitek proti provedení 

udržovacích prací na pozemku parc. č. 2360/3 (nynější označení 5166) v katastrálním území 

Třebařov. Na pozemku parc. č. 2360/3 (nynější označení 5166) se nachází koryto vodního 

toku. Uvedené oznámení i sdělení s umazanými osobními údaji je k tomuto poskytnutí 

informací přiloženo.  

2. Na základě oznámení o provádění udržovacích prací na pozemku parc. č. 5177 a 5198 v 

katastrálním území Třebařov vodoprávní úřad dne 22.03.2018 oznamovateli panu Vladislavu 

Kyselicovi vydal dokument: Sdělení - spisové značky S MUMT 05353/2018, číslo jednací 

MUMT 09456/2018, ve kterém uvedl, že nemá námitek proti provedení udržovacích prací na 

stávajícím vodním díle označeném jako náhon na pozemcích parc. č. 5177 a části 5198 v 

katastrálním území Třebařov v rámci projektu s názvem "Obnova vodohospodářského 

systému malé vodní elektrárny Třebařov". Uvedené oznámení i sdělení s umazanými osobními 

údaji je k tomuto poskytnutí informací přiloženo.  

3. Nutno podotknout, že provoz malé vodní elektrárny, bude vyžadovat příslušná povolení k 

nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona. O tato povolení vodoprávní 

úřad prozatím nebyl požádán.  

4. Obnova malé vodní elektrárny byla vodoprávnímu úřadu podrobně popsána především ústně.  



Požadované projektové dokumentace k ohlášeným pracím vodoprávní úřad podle § 9 odst. 1 zákona o 

svobodném přístupu k informacím neposkytne. Uvedený odstavec cituji: „Pokud je požadovaná 

informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.“. O odmítnutí části žádosti bylo dle § 

15 zákona o svobodném přístupu k informacím vydáno samostatné rozhodnutí.  

 
 

 

S pozdravem 

 

Bc. Veronika Cápalová 

pracovní zařazení: referentka vodoprávního úřadu 

Městský úřad Moravská Třebová 
 

Datum zveřejnění informace:  
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