
Poskytování informací rok 2019 

 

1) Žádost ze dne 7.1.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se koryta Volyňky a dotčeného pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli byla informace sdělena s tím, v tomto říčním úseku se jedná o přirozené 

neupravené koryto, které se v čase samovolně vyvíjí. Vodní tok Volyňka teče ve stejném místě 

dlouhou dobu. Na tomto pozemku se prokazatelně nacházel např. již v roce 1951.  

Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku podle  

§ 50, písmeno h) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“). Tento zákon, s účinností od 1.1.2002, 

umožnil vlastníkům pozemků žádat o povolení obnovy původního stavu pokud koryto vodního 

toku vzniklo na jejich pozemku v důsledku náhlé změny vlivem přírodních sil (§45, odstavec 1 

vodního zákona). V tomto případě se tak prokazatelně nestalo. Vlastníci pozemků, na nichž se 

nachází (dlouhodobě) přirozené koryto vodního toku Volyňka nemají nárok na žádnou náhradu, 

neboť tento stav vznikl přirozeným vývojem, kterému vlastníci pozemku účinně nebránili. 

Z těchto důvodů není vlastníkům uvedeného pozemku vypláceno žádné vypořádání. Dále bylo 

žadateli sděleno, že Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001. Jeho předchůdcem 

byla akciová společnost Povodí Vltavy a další organizace. 

 

 

2) Žádost ze dne 9.1.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících konkrétních nájemních smluv v katastrálním území 

Dědovice. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných smluv. 

 

 

3) Žádost ze dne 10.1.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících konkrétního nájemního vztahu. 

 

Odpověď: Žadateli byly údaje týkající se konkrétního nájemního vztahu poskytnuty. 

 

 

4) Žádost ze dne 21.1.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících konkrétního znaleckého posudku. 

 

Odpověď: Žadateli byly údaje týkající se konkrétního znaleckého posudku poskytnuty. Bylo 

mu sděleno zadání zpracovateli znaleckého posudku i skutečnost, že s ohledem na zadání 

veřejné zakázky nebyla stanovována cena za jeden znalecký posudek. 

 

 

5) Žádost ze dne 24.1.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se kladných stanovisek podniku ke stavebním 

záměrům v katastrálním území Braník či Hodkovičky. 

 

Odpověď: Žadateli byla informace sdělena s tím, že státní podnik Povodí Vltavy jako správce 

povodí dle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává v rámci své činnosti mimo jiné 

stanoviska/vyjádření správce povodí k záměrům na území v jeho působnosti. Tyto záměry jsou 



posuzovány z hlediska zájmů daných příslušnými plány povodí, tj. na území hlavního města 

Prahy - Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy,  Plánem pro 

zvládání povodňových rizik v povodí Labe (od 22.12.2015), z hlediska jeho souladu se zájmy 

sledovanými vodním zákonem a dále pak jeho souladu s dalšími právními předpisy (nařízení 

vlády, vyhlášky), metodickými pokyny či normami ČSN a TNV. Pokud tedy je záměr v souladu 

s výše uvedeným, je k němu vydáno kladné stanovisko správce povodí, do kterého jsou 

následně uvedeny podmínky pro jeho realizaci. 

 

 

6) Žádost ze dne 4.2.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících střežení objektů. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, jakým způsobem jsou střeženy objekty, ke kterým má podnik 

právo hospodařit. 

 

 

7) Žádost ze dne 27.2.2019 

Žádost o poskytnutí informace týkající se prodeje žadatelem záměrně blíže neurčeného 

pozemku. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že bez konkrétního určení pozemku nemůže podnik 

relevantně odpovědět. 

 

 

8) Žádost ze dne 8.3.2019 

Žádost o poskytnutí informace, týkající se určení kilometráže vodních toků. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, jakým způsobem se stanovuje kilometráž vodních toků a 

jakým předpisem je to určeno. 

 

 

9) Žádost ze dne 4.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se záplavových území významného vodního toku 

Malše. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty mapy jím vymezené lokality s vyznačením rozlivu povodní 

odpovídajících průtoku Q5, Q20 a Q100  a rozsah aktivní zóny záplavového území spolu 

s výtahem psaného podélného profilu. Žadateli byly dále sděleny odkazy na internetové 

stránky, kde může informace v daném rozsahu nalézt. 

 

 

10) Žádost ze dne 4.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících cyklostezky v Praze 8 – Troji. 

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny informace, které má podnik k dispozici a byl odkázán na 

správce cyklostezky – komunikace. 

 

 

 

 



11) Žádost ze dne 9.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se nákladů stavební akce a výše poskytnuté dotace. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

 

 

12) Žádost ze dne 15.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se odtoku z VD Lipno a průtoku v profilu Vyšší 

Brod. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace včetně vysvětlení nastalého stavu sděleny. 

 

 

13) Žádost ze dne 4.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se závazných stanovisek, rozhodnutí či souhlasů 

k záměru výstavby a provozu výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody vydaných podnikem. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že státní podnik Povodí Vltavy nevydával k předmětné stavbě 

žádné stanovisko ani vyjádření správce povodí. 

 

 

14) Žádost ze dne 25.4.2019 

Žádost o poskytnutí informace, zda se specifikované pozemky nachází v území zaplavovaném 

při průtocích Q10 – Q100. 

 

Odpověď: Žadateli byla požadovaná informace sdělena a byly mu zaslány mapové podklady 

s vyznačení dotčených rozlivů povodní v dané lokalitě. 

 

 

15) Žádost ze dne 29.4.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se smluvních vztahů vztahujících se k pozemkům 

v přístavu Praha – Podolí. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované smlouvy zaslány. 

 

 

16) Žádost ze dne 10.5.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výše pokut a obdobných sankcí udělených 

státnímu podniku Povodí Vltavy v období 2014 – 2018. 

 

Odpověď: Žadateli byly uvedené skutečnosti v požadovaném členění sděleny 

 

 

17) Žádost ze dne 23.5.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se nového přístaviště a pontonu u Alšova nábřeží,  

Praha 1 – Staré město. 

 

Odpověď: Žadateli byl postup podniku v této záležitosti sdělen a byly mu poskytnuty 

požadované dokumenty. 



 

18) Žádost ze dne 16.5.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících povolení k vypouštění dešťových vod do vodoteče 

v daném katastrálním území a vydaných stanovisek a vyjádření podniku k této věci od roku 

2008. 

 

Odpověď: Žadateli bylo odesláno oznámení o úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání informací. 

 

 

19) Žádost ze dne 27.5.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se příloh k žádosti o stanovení „Změny ochranných 

pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce“. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované přílohy poskytnuty. 

 

 

20) Žádost ze dne 23.5.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících se konkrétní předběžné tržní konzultace. 

 

Odpověď: Žadateli byl postup podniku v této záležitosti vysvětlen a bylo mu sděleno, že podnik 

postupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a všechny své kroky uveřejňuje a následně i bude uveřejňovat na profilu zadavatele 

v souladu s výše uvedeným zákonem. Zadávací řízení na uvedenou akci dosud nebylo zahájeno. 

 

 

21) Žádost ze dne 11.6.2019 

Žádost o poskytnutí informací o možnosti uzavření nájemní smlouvy a umístění plovoucího 

zařízení na nádrži VD Slapy. 

 

Žadatel vzal svou žádost v celém rozsahu zpět. 

 

 

22) Žádost ze dne 17.6.2019 

Žádost o poskytnutí informací o návrzích na dosažení dohod podle §52a zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odpověď: Žadatelce bylo sděleno období, kdy podnik odesílal uvedené návrhy na dosažení 

dohody a byly jí sděleny i počty odeslaných návrhů v požadovaném členění. Žadatelce bylo též 

sděleno, že podnik žádné návrhy dohod neobdržel. 

 

 

23) Žádost ze dne 20.6.2019 

Žádost o poskytnutí informací o vyjádření státního podniku dotčenému územnímu řízení.  

 

Odpověď: Žadateli bylo příslušné vyjádření podniku jako správce povodí a vyjádření účastníka 

řízení poskytnuto. 

 

 

 



 

24) Žádost ze dne 25.6.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se opatření na vodním toku Blanice v daném 

katastrálním území.  

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že ve schváleném Plánu dílčího povodí Horní Vltavy jsou 

uvedena různá opatření v nivě řeky Blanice. Jak vyplývá z popisu opatření uvedeného na 

příslušném listu opatření, jedná se o fázi studie, kde jsou uvedeny možnosti revitalizace řeky 

Blanice.  

Konkrétní souhlas příslušného úřadu se vztahuje již ke konkrétní projektové dokumentaci na 

daný záměr, která může původní studii i pozměnit. 

 

 

25) Žádost ze dne 26.6.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se odběru podzemní vody v katastrálním území 

Masákova Lhota. 

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny údaje týkající se dotčeného odběru podzemní vody, které má 

Povodí Vltavy, státní podnik k dispozici.  

 

 

26) Žádost ze dne 3.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících stanovisek podniku obecně a dále stanovisek 

vydaných pro akce v katastrálním území Praha - Smíchov 

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny údaje týkající se počtů vydaných negativních stanovisek 

podniku obecně a následně mu byl vysvětlen i postup podniku při vydávání stanovisek pro akce 

v katastrálním území Praha – Smíchov. 

 

 

27) Žádost ze dne 24.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se stanovených záplavových území v Praze 7. 

 

Odpověď: Žadateli byla sdělena místa, kde jsou uvedené dokumenty k dispozici v tištěné 

podobě. Žadateli byly sděleny i internetové stránky, na kterých jsou k dispozici grafické 

výstupy. 

 

 

28) Žádost ze dne 16.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se podaných nabídek k veřejné zakázce „Obnova 

plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov“. 

 

Odpověď: Žadateli byly předmětné nabídky poskytnuty včetně souvisejících dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 



29) Žádost ze dne 22.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících možnosti pronájmu místa k vyvázání plavidla na 

nádrži VD Orlík. 

 

Odpověď: Žadateli byl poskytnut kontakt na organizační jednotku státního podniku, která mu 

sdělí, zda je toto možné, případně za jakých podmínek. 

 

 

30) Žádost ze dne 22.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se postupů pro zpracování pasportu proplachovacího 

kanálu Karlín. 

 

Odpověď: Žadateli byl poskytnut kontakt na příslušné zaměstnance státního podniku, kteří 

s ním náležitosti postupu projednají. 

 

 

31) Žádost ze dne 24.7.2019 

Žádost o poskytnutí informací o vyjádření státního podniku k dotčenému stavebnímu záměru.  

 

Odpověď: Žadateli byla příslušná vyjádření podniku jako správce povodí a vyjádření účastníka 

řízení poskytnuta. 

 

 

32) Žádost ze dne 8.8.2019 

Žádost o poskytnutí informací o vyjádření státního podniku k dotčenému stavebnímu záměru.  

 

Odpověď: Žadateli bylo vysvětleno, že v textu vyjádření jsou zmíněny pouze ty objekty, které 

kříží vodní toky (vzhledem k rozsahu posuzovaného stavebního záměru). 

 

 

33) Žádost ze dne 22.8.2019 

Žádost o poskytnutí informací o počtu plavidel proplavených plavební komorou Praha - 

Smíchov.  

 

Odpověď: Žadateli byl počet proplavených plavidel za dané období sdělen. 

 

 

34) Žádost ze dne 26.8.2019 

Žádost o poskytnutí informací, týkajících konkrétní vyjadřovací činnosti státního podniku v 

Praze. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty. 

 

 

35) Žádost ze dne 27.8.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se smluvních vztahů vztahujících se ke konkrétním 

pozemkům a dále vyjádření podniku k příslušné projektové dokumentaci. 

 

Odpověď: Žadateli bylo k uvedeným smluvním vztahům podáno vysvětlení a příslušné 

vyjádření k projektové dokumentaci mu bylo poskytnuto. 



 

 

36) Žádost ze dne 12.9.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících vyjadřovací činnosti podniku ke konkrétnímu 

stavebnímu záměru. 

 

Odpověď: Žadateli byly kopie dohledaných archivních dokumentů poskytnuty. 

 

 

37) Žádost ze dne 17.9.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících nájemního vztahu s konkrétním nájemcem. 

 

Odpověď: Žadateli byla požadovaná smlouva poskytnuta. 

 

 

38) Žádost ze dne 28.9.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Technického posudku stavu mostu v 

Miřejovicích. 

 

Odpověď: Žadateli byl požadovaný posudek poskytnut. 

 

 

39) Žádost ze dne 23.10.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se smluvních vztahů vztahujících se ke konkrétnímu 

nájemci. 

 

Odpověď: Žadateli byla dotčená nájemní smlouva s dodatky poskytnuta. 
 

 

40) Žádost ze dne 9.10.2019 

Žádost o poskytnutí informací týkajících vyjadřování podniku ke kácení stromu 

v katastrálním území Štichovice. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že podnik nevydával žádné písemné vyjádření v uvedené 

záležitosti. 
 

 

41) Žádost ze dne 15.10.2019 

Žádost o sdělení odpovědnosti zaměstnance podniku za pokuty udělené ÚOHS. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že za udělené pokuty nebyla prokázána odpovědnost žádné 

osoby. 

 

 

42) Žádost ze dne 2.11.2019 

Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy konkrétního nájemce. 

 

Odpověď: Žadateli byla kopie příslušné nájemní smlouvy poskytnuta. 
 

 



43) Žádost ze dne 13.12.2019 

Žádost o sdělení způsobu a podmínek využívání konkrétních pozemků v katastrálním území 

Černá v Pošumaví. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že dotčené pozemky jsou využívány nájemci jako „loděnice“ 

k uskladnění lodí výhradně v souladu s příslušnou nájemní smlouvou. Žadateli bylo dále 

sděleno rozmezí, ve kterém se pohybuje nájemné za využívání dotčených pozemků.  

 

 

 

 

 


