
Poskytování informací rok 2020 

 

1) Žádost ze dne 7. 1. 2020 

Žádost o poskytnutí informací ohledně stavby, která údajně měla způsobit rozšíření koryta 

v úseku zdrže jezu Klecany a měla být podle informace žadatele realizována pravděpodobně  

v 60. létech 20. století. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že účelem zjištění a poskytnutí požadovaných informací bylo 

podnikem provedeno podrobné šetření v archivech a spisovnách podniku, včetně prověření 

účetní evidence, a dotazování bývalých zaměstnanců podniku. Na základě uvedeného šetření a 

dotazování bylo žadateli sděleno, že v archivech podniku nebyla nalezena žádná dokumentace 

k jím specifikované stavbě. 

 

 

2) Žádost ze dne 8. 1. 2020 

Žádost se týkala způsobu převodu vody z plánované přehradní nádrže Kryry do povodí 

Rakovnického potoka. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že bylo zpracováno multikriteriální posouzení variant převodů 

vody spolu s aktualizací trasy trubního převedení vody z vodního díla Kryry do povodí 

Rakovnického potoka. Trasa byla v rámci tohoto posouzení vedena tak, aby byla v rámci 

možností co nejméně konfliktní. Jako vyústění tohoto převodu vody do Rakovnického potoka 

je uvažováno s využitím Velkého rybníka v obci Jesenice. 

 

 

3) Žádost ze dne 24. 1. 2020 

Žádost o sdělení, zda je za umístění reklamního automobilu na konkrétním pozemku hrazeno 

nájemné. 

 

Odpověď: Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta  

 

 

4) Žádost ze dne 30. 1. 2020 

Žádost o sdělení, jak jsou kontrolovány „loděnice“ v katastrálním území Černá v Pošumaví. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že „loděnice“ jsou kontrolovány vizuálně a zvenčí. Podnikem 

bude proveden dohled spolu s Městským úřadem Český Krumlov.  

 

 

5) Žádost ze dne 3.2.2020 

Žádost o sdělení skutečného majitele podniku. 

 

Odpověď: Žadateli byl skutečný majitel podniku sdělen. 

 

 

 

 

 

 

 



6) Žádost ze dne 18. 2. 2020 

Žádost o poskytnutí stanovisek podniku jako správce povodí vydaných v roce 2019 a týkajících 

se rybníků v konkrétních katastrálních územích. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že v uvedeném roce státní podnik nevydal žádné stanovisko 

správce povodí ve věci rybníků v dotčených katastrálních územích. 

 

 

7) Žádost ze dne 24. 2. 2020 

Žádost o sdělení, jaký stupeň povodňového ohrožení a jaký stupeň povodňového rizika je 

evidován pro konkrétní budovu. 

 

Odpověď: Žadateli byl příslušný stupeň povodňového ohrožení a stupeň povodňového rizika 

sdělen, včetně zaslání příslušných mapových příloh 

 

 

8) Žádost ze dne 11. 3. 2020 

Žádost o sdělení, zda má podnik ve svém majetku přístavní zdi Holešovického přístavu. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že zdi jsou v majetku státu, ke kterému má státní podnik právo 

hospodařit 

 

 

9) Žádost ze dne 16. 3. 2020 

Žádost o sdělení, zda nájemní smlouva s konkrétním nájemcem nabyla účinnosti. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že dotčená nájemní smlouva dosud nenabyla účinnosti 

 

 

10) Žádost ze dne 16. 3. 2020 

Žádost o vysvětlení konkrétních ustanovení nájemní smlouvy. 

 

Odpověď: Žadateli bylo poskytnuto vysvětlení, že tato nájemní smlouva a její podmínky byla 

uzavřena s ohledem na veřejně prospěšný účel nájmu plynoucí z „Národní strategie rozvoje 

cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020“. Po dobu výstavby cyklostezky je 

uzavírána nájemní smlouva na užívání pozemků dotčených stavbou, po dokončení je uzavírána 

na pozemky dotčené dokončenou cyklostezkou smlouva o výpůjčce.  

Dále bylo žadateli sděleno, že dotčená nájemní smlouva dosud nenabyla účinnosti. Ve věci 

nabytí právní moci stavebního povolení byl žadatel odkázán na příslušný stavební úřad. 

 

 

11) Žádost ze dne 30. 1. 2020 

Žádost o sdělení, zda je konkrétní čerpací stanice vodním dílem a zda byla prodloužena platnost. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že čerpací stanice není v majetku státu, ke kterému má podnik 

právo hospodařit. Státní podnik požádal o schválení Manipulačního a provozního řádu pro 

danou vodní nádrž. Ten zatím nebyl vodoprávním úřadem schválen. 

 

 

 



12) Žádost ze dne 29. 4. 2020 

Žádost o poskytnutí stanoviska správce povodí č.j. 7904/2019-143 ze dne 6.2.2019. 

 

Odpověď: Žadateli bylo požadované stanovisko poskytnuto. 

 

 

13) Žádost ze dne 3. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí informací ohledně čištění Hájovského potoka. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace poskytnuty v požadovaném rozsahu. 

 

 

14) Žádost ze dne 4. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí stanovisek správce povodí k rybníkům specifikovaným v žádosti. 

 

Odpověď: Žadateli byla požadovaná stanoviska poskytnuta. 

 

 

15) Žádost ze dne 14. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí nájemních smluv vztahujících se ke konkrétnímu pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány. 

 

 

16) Žádost ze dne 8. 6. 2020 

Žádost o poskytnutí posudku na radon a předávacích protokolů vztahujících se k prodeji 

předmětného domu v Nelahozevsi v roce 2009. 

 

Odpověď: Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Posudek byl 

žadateli poskytnut, předávací protokoly a doklady o seznámení kupujícího s posudkem nebyly 

v archivech podniku nalezeny ani při vynaložení veškeré péče. 

 

 

17) Žádost ze dne 19. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí přehledu činností prováděných podnikem na Berounce v ř.km 21,0 – 25,0 

od 1.1.2015. 

 

Odpověď: Žadateli byl poskytnut požadovaný přehled činností v členění podle žádosti. 

 

 

18) Žádost ze dne 25. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí informací k vrtu prováděného konkrétní osobou. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace k danému vrtu v členění podle 

žádosti. 

 

 

 

 

 



19) Žádost ze dne 25. 5. 2020 

Žádost o poskytnutí informace ke konkrétnímu vývazišti. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace k uvedenému vývazišti v členění 

podle žádosti. 

 

 

20) Žádost ze dne 1. 6. 2020 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vyjadřování podniku ke kácení porostů v konkrétní 

lokalitě a souvisejících dokumentů. 

 

 

 

21) Žádost ze dne 1. 6. 2020 

Žádost o poskytnutí informace k umístění karavanu – „petičního stánku“ na konkrétním 

pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace k umístění petičního stánku na 

konkrétním pozemku v členění podle žádosti. Podnik podniká právní kroky proti vlastníkovi 

karavanu – „petičního stánku“ z důvodů činností rozsáhle přesahujících rámec petičního 

zákona. 

 

 

22) Žádost ze dne 18. 6. 2020 

Žádost o poskytnutí informace k rekonstrukci konkrétního jezu. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace k rekonstrukci daného jezu, 

výstavbě rybích přechodů a vodácké propusti. Dále mu bylo sděleno, že prvotní odhad nákladů 

rekonstrukce bude znám po vyhodnocení stavebnětechnického průzkumu. Zahájení prací není 

předpokládáno dříve než v roce 2022. 

 

 

23) Žádost ze dne 8. 7. 2020 

Žádost o poskytnutí nájemních smluv vztahujících se ke konkrétnímu pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány. 

 

 

24) Žádost ze dne 8. 4. 2020 

Žádost o poskytnutí informace týkající se vlastnictví břehu v přístavu Smíchov u botelu. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace sděleny. 

 

 

25) Žádost ze dne 16. 7. 2020 

Žádost o poskytnutí nájemních smluv vztahujících se ke konkrétnímu pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány. 

 

 



26) Žádost ze dne 31. 8. 2020 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se modernizace lodního výtahu na VD Orlík 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace o modernizaci lodního výtahu na 

VD Orlík, byl vysvětlen postup podniku při zadávání veřejné zakázky. 

Dále byla žadateli poskytnuta i požadovaná dokumentace v členění podle žádosti. 

 

27) Žádost ze dne 21. 9. 2020 

 

Žádost se týkala poskytnutí informace ohledně zadávacího řízení na veřejnou zakázku             

„VD Láz – oprava technických objektů“. 

 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace ohledně zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „VD Láz – oprava technických objektů“. 

 

28) Žádost ze dne 8. 9. 2020 

 

Žádost se týkala poskytnutí informace ohledně nájmu a správy vodních částí v konkrétních 

přístavech. 

 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že Povodí Vltavy, státní podnik je ze zákona provozovatelem 

vodní části uvedených veřejných přístavů a v rámci uvedených přístavů nejsou uzavřeny 

smlouvy s provozovateli pozemních částí veřejných přístavů. 

 

29) Žádost ze dne 8. 10. 2020  

Žádost o poskytnutí nájemních smluv vztahujících se ke konkrétnímu pozemku.  

Odpověď: Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány. 

 

30) Žádost ze dne 30. 10. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí nájemních smluv mezi Povodím Vltavy, státní podnik a obcí 

Milešov a podmínek využití pozemků ve smlouvách uvedených.  

Odpověď: Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány.   

 

31) Žádost ze dne 2. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informací o nejvyšších zaznamenaných průtocích vodního toku 

Chotýšanka na stanici LG Smikovský rybník od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2020 a o pěti historicky 

nejvyšších zaznamenaných průtocích za dobu pozorování (historicky největší povodně) na 

tomtéž místě. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 



32) Žádost ze dne 30. 10. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informací o odstranění reklamního zařízení umístěného na 

konkrétním pozemku. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace o pozemku, kde se mělo nacházet zmiňované 

reklamní zařízení.  

 

33) Žádost ze dne 5. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí retrospektivního údaje o povoleném maximálním znečištění 

odpadních vod pro rok 2014 z obce Modlíkov do Doberského potoka.  

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

34) Žádosti ze dne 4., 5. 11. 2020  

Žádosti se týkaly poskytnutí informací o smluvních vztazích, o údržbě a opravách zařízení 

umístěného na konkrétních pozemcích v Praze – Podolí.  

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace vztahující se ke konkrétním pozemkům. 

 

 

35) Žádost ze dne 23. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informací o projednání umístění označení plavebního značení míst 

určených k dlouhodobému stání plavidel v rámci veřejného přístavu Praha – Smíchov.  

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

36) Žádost ze dne 23. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí nájemních smluv, které má Povodí Vltavy, státní podnik uzavřeny 

s nájemci konkrétního pozemku v obci Nalžovice, katastrální území Nalžovické Podhájí a 

podmínek užívání těchto pozemků. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 



 

37) Žádost ze dne 23. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informace, zda součástí stavby vodního díla „Nádrž Písnice“ bylo 

také vydání  stavebního povolení a následně kolaudačního rozhodnutí na stavbu rybníka  

v katastrálním území Písnice. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

38) Žádost ze dne 24. 11. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informace, zda na rekonstrukci jezu Trója v Praze (ř. km 45,580), 

realizované v období 1974 – 1976 Povodím Vltavy, státním podnikem, plnily funkci 

stavbyvedoucích konkrétní osoby a kdo byl generálním zhotovitelem výše jmenovaného 

projektu. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

39) Žádost ze dne 7. 12. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně vlastnictví hráze mezi mosty ve Vraňanech a 

v  Lužci nad Vltavou a provádění údržby v této lokalitě. 

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

40) Žádost ze dne 20. 12. 2020  

Žádost se týkala poskytnutí  kopie nájemní smlouvy, kterou má Povodí Vltavy, státní podnik  

uzavřenu s nájemcem pozemku v obci Dolní Dvořiště, katastrální území Jenín.   

Odpověď:  

Žadateli byla poskytnuta nájemní smlouva v konkrétní lokalitě.  

 

41) Žádost ze dne 15. 12. 2020   

Žádost se týkala poskytnutí údajů týkajících se havárie na Drnovém potoce, která se stala v říjnu 

2019.  

Odpověď:  

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.    



42) Žádost ze dne 18. 12. 2020  

 Žádost se týkala poskytnutí smluv, které má Povodí Vltavy, státní podnik, uzavřeny s nájemci 

pozemku v katastrálním území Županovice a podmínek využití pozemků ve smlouvách 

uvedených. 

Odpověď:  

Žadateli byly všechny platné nájemní smlouvy zaslány.   

 

43)  Žádost ze dne 22. 12. 2020  

 Žádost se týkala poskytnutí informací, týkajících se výstavby sjezdů do vody pro plavidla na 

vodním díle Orlík . 

 

Odpověď:  

 

Žadateli byly sděleny informace o lokalitách, kde jsou plánovány sjezdy do vody  

a předpokládané termíny realizace. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu zpracování projektové 

dokumentace, na některé otázky nelze odpovědět.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


