Poskytování informací rok 2017
1) Žádost ze dne 13.1.2017
Žádost o poskytnutí informace o odběrech, množství a jakosti čerpané podzemní vody
Vodárenskou a kanalizační, a.s. z jímacích zářezů v katastrálním území Hodyně u Dřevce
Odpověď: Žadateli byly informace poskytnuty v požadované struktuře
2) Žádost ze dne 13.1.2017
Žádost o poskytnutí informace o aplikace metodického pokynu Ministerstva zemědělství
upravujícího posouzení vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání
povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů.
Odpověď: Žadateli byly informace poskytnuty v požadované struktuře – žadateli byl sdělen
počet vydaných stanovisek jednotlivých typů
3) Žádost ze dne 8.2.2017
Žádost o poskytnutí informace o využití tzv. Herrmannovy vily – Horní Paseka 50.
Odpověď: Žadateli byly informace poskytnuty s tím, že dotčený objekt se nachází
v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje – vodárenské nádrže Švihov a slouží
k občasnému využití Povodí Vltavy, státní podnik.
4) Žádost ze dne 15.2.2017
Žádost o poskytnutí informace o pokutách ÚOHS ve věci dvou veřejných zakázek a
uskutečnění opatření k zamezení opakování takovýchto případů
Odpověď: Žadateli byly informace poskytnuty v požadované struktuře. Pokuty byla uhrazeny
a dále byla popsána přijatá nápravná opatření
5) Žádost ze dne 13.3.2017
Žádost o poskytnutí opisů „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ za rok 2016
Odpověď: Žadateli byly požadované opisy poskytnuty
6) Žádost ze dne 16.3.2017
Žádost o poskytnutí Statutu státního podniku Povodí Vltavy, státní podnik
Odpověď: Žadateli byl požadovaný dokument poskytnut

7) Žádost ze dne 18.4.2017
Žádost o poskytnutí nájemních smluv a souhlasů vztahujících se ke konkrétnímu pozemku a
konkrétní osobě.
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že této osobě nebylo ve vztahu k dotčenému pozemku
vydáno žádné stanovisko státního podniku Povodí Vltavy. Všechny nájemní smlouvy jiných
osob vztahující se k uvedenému pozemku byly žadateli zaslány již v roce 2014.
8) Žádost ze dne 20.4.2017
Žádost o poskytnutí Statutu státního podniku Povodí Vltavy.
Odpověď: Žadateli byl statut poskytnut.
9) Žádost ze dne 20.4.2017
Žádost o sdělení, zda Povodí Vltavy státní podnik, vydal Obci Kytín jakékoliv povolení
ohledně úpravy vodního toku Bojovský potok.
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že Povodí Vltavy, státní podnik, žádnou žádost Obce Kytín
ve věci úprav vodního toku Bojovský potok neeviduje
10) Žádost ze dne 15.5.2017
Žádost o určení stupně povodňového nebezpečí v určené lokalitě v katastrálním území
Zbraslav a sdělení nejvyšší hladiny při povodni 2013 tamtéž.
Odpověď: Žadateli byly sděleny výšky hladin při povodni 2013 na nejbližších povodňových
značkách. Žadateli bylo dále vysvětleno, že údaje na portálu České asociace pojišťoven byly
stanoveny podle kritérií z pohledu pojistného trhu, zatím co povodňové nebezpečí
v dokumentech zpracovaných státním podnikem Povodí Vltavy je vyjádřeno
charakteristikami průběhu povodně a tyto údaje zpravidla nejsou shodné.
11) Žádost ze dne 18.5.2017
Žádost o sdělení osoby, které jsou státním podnikem Povodí Vltavy pronajaty nemovitosti
v dané lokalitě.
Odpověď: Žadateli byla daná osoba sdělena a byl jí sdělen i typ smluvního vztahu.
12) Žádost ze dne 2.5.2017
Žádost o sdělení informace o odstranění nepovolené skládky nebezpečných předmětů v
havarijním stavu z pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že uvedený pozemek je součástí Evropsky významné
lokality (vodní tok Vltava zde tvoří významný krajinný prvek) a leží v aktivní zóně
záplavového území. Umísťování jakýchkoli předmětů a staveb je v aktivní zóně záplavového
území vyloučeno.

Z uvedeného pozemku byla na základě výzvy České inspekce životního prostředí odstraněna
nepovolená skládka nebezpečných předmětů v havarijním stavu. Odstraněné předměty zde
byly umístěny bez příslušných povolení ze strany dotčených orgánů a bez oprávnění
poskytnutých ze strany státního podniku. Při místním šetření byla na nalezené předměty
umístěna výzva k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Po marném uplynutí stanovené lhůty
byly předměty v rámci úklidu břehových pozemků odvezeny do sběrného dvora. Předměty
byly odstraněny vlastními silami státního podniku na základě příslušných ustanovení zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Protože státnímu podniku Povodí Vltavy nebyl znám vlastník těchto předmětů,
nemohl žadatele konkrétně oslovit jiným způsobem než právě výzvou uloženou na místě.
13) Žádost ze dne 30.6.2017
Žádost o poskytnutí informací v rozsahu identifikačních údajů vlastníka bezdrátového
telekomunikačního spoje, textu příslušné smlouvy a identifikace veřejné zakázky, na jejímž
základě byl uzavřen smluvní vztah.
Odpověď: Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žádosti, jejichž poskytnutí se žadatel
domáhá, nejsou informacemi ve smyslu zákona, a tedy se jich netýká povinnost poskytování
informaci.
14) Žádost ze dne 12.7.2017
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy s Obcí Milešov.
Odpověď: Žadateli byla smlouva poskytnuta.
15) Žádost ze dne 16.7.2017
Žádost o sdělení, na jakém pozemku se nachází reklamní panel, zda byl povolen a zda je na
jeho umístění uzavřen smluvní vztah.
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že reklamní panel byl povolen a na jeho umístění byl
uzavřen příslušný smluvní vztah.
16) Žádost ze dne 8.8.2017
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy.
Odpověď: Žadateli byla příslušná smlouva poskytnuta.
17) Žádost ze dne 27.8.2017
Žádost o sdělení, zda je hrazeno nájemné za umístění reklamního zařízení.
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že po uzavření nájemní smlouvy je nájemné hrazeno a že
probíhají jednání o úhradě částky za období před uzavřením nájemní smlouvy.

18) Žádost ze dne 31.8.2017
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Odpověď: Stížnost byla nadřízeným orgánem v plném rozsahu a ve všech souvislostech
přezkoumána a nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu, aby stížnost vyřídil tím, že
informaci poskytne. Žadateli byla požadovaná nájemní smlouva poskytnuta.
19) Žádost ze dne 14.8.2017
Žádost o poskytnutí dat potřebných ke zpracování diplomové práce.
Odpověď: Žadateli byla po upřesnění požadovaná data poskytnuta.
20) Žádost ze dne 6.9.2017
Žádost o sdělení, zda podnik eviduje za uvedeným podnikatelem pohledávky nebo závazky.
Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že podnik za uvedeným podnikatelem neeviduje žádné
pohledávky ani závazky vzniklé ze smluvních vztahů.
21) Žádost ze dne 4.10.2017
Žádost o sdělení údajů o odběru vzorků a výsledcích rozborů vody a sedimentů v rybníce
Staňkovský.
Odpověď: Žadateli byly po upřesnění požadované údaje sděleny.
22) Žádost ze dne 7.11.2017
Žádost o sdělení údajů o nájemní smlouvě s Obcí Lipno nad Vltavou.
Odpověď: Žadateli byla nájemní smlouva a další související údaje poskytnuty.
23) Žádost ze dne 13.11.2017
Žádost o sdělení údajů o nájemních smlouvách a výši nájemného specifikovaných botelů
v Praze.
Odpověď: Žadateli byly požadované nájemní smlouvy poskytnuty a údaje sděleny.
24) Žádost ze dne 14.12.2017
Žádost o sdělení údajů o nájmech pozemků s platným povolením k nakládání s vodami,
s rozdělením na komerční a nekomerční využití, včetně pozemků, na kterých se nacházejí
jakákoliv vodní díla
Odpověď: Žadateli bylo sděleno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodů vyplývajících z § 2
odstavec 4 zákona.

25) Žádost ze dne 22.12.2017
Žádost o sdělení postupu při prodeji dřevní hmoty a doložení kopie účetního dokladu za
prodané dřevo.
Odpověď: Žadatelce byl vysvětlen obecný postup při prodeji dřevní hmoty a bylo jí podáno
vysvětlení nastalé situace. Kopie účetního dokladu byla žadatelce doložena.

