
Poskytování informací rok 2021 

 

1) Žádost ze dne 10. 1. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací, konkrétně  poskytnutí  

                 kopie písemného souhlasu pronajímatele podle čl. VI. odst. 3  

                                                 smlouvy  a změnu nebo doplnění smlouvy podle čl. VII. odst.  

                                                 2. smlouvy, případně potvrzení, že žádné takovéto dokumenty  

                                                 v souvislosti s konkrétní smlouvou neexistují. 

Odpověď: Žadateli byly sděleny informace, které požadoval.    

 

2)  Žádost ze dne 13. 1. 2021 Soubor žádostí, které se týkaly poskytnutí informací a  

      dokumentace vztahující se k vodoteči IDVT 12 000374.  

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny informace o vztahující se k vodoteči  IDVT 12000374, 

žadateli byly předány stanoviska správce povodí.    

 

3)  Žádost ze dne 1. 2. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací, zda povinný subjekt  

     vyplácel nebo vyplácí plnění na základě veřejné zakázky  

                holdingu Agrofert nebo jeho dceřiným společnostem. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

 

4)  Žádost ze dne 31. 1. 2021  Žádost se týkala doplnění informací, týkajících se  

       výstavby sjezdů do vody pro plavidla na vodním díle Orlík  

                   (dále také „VD Orlík“). 

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny informace, kterými Povodí Vltavy, s. p. disponuje. 

Vzhledem k aktuálně probíhajícímu zpracování projektové dokumentace, na některé otázky  

nelze odpovědět.    

 

5) Žádost ze dne 15. 2. 2021   Žádost se týkala poskytnutí informací, které se týkají  

       umístění kempů na katastrálním území obce Milešov a soulad  

       s územním plánem obce.   

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny dostupné informace,  s tím, že provozovatelem a nájemcem  

                   kempů je obec Milešov, která je garantem ÚP. 
 

6)  Žádost ze dne 17. 2. 2021  Žádost se týkala poskytnutí kopií smluv o nájmu vyhrazeného  

       místa pro umístění plovoucího zařízení (mola) s možností  

       kotvení plavidla podléhajícího evidenci, které Povodí Vltavy,  

       státní podnik, uzavřel na  konkrétním pozemku v katastrálním  

          území Přestavlky u Slap. 

 

Odpověď: Žadateli byly kopie smluv poskytnuty.     

 

 

 

 

 



7)  Žádost ze dne 26. 2. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně výše náhrad  za  

                   zpracování znaleckých posudků a dalších údajů souvisejících  

       se  zpracováním znaleckých posudků. 

 

Odpověď:  Žadateli byly sděleny požadované informace, které se týkaly vyčíslení počtu   

          náhrad za zpracování znaleckých posudků a sdělení, podle kterých legislativních  

                     předpisů, státní podnik postupoval. 
 

8)  Žádost ze dne 30. 3. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informace „kdo a na základě  

   jakého předpisu dovolil terénní úpravy na pravém břehu vodní nádrže  

   Lipno, na konkrétním pozemku v  katastrálním území Lipno  

   nad Vltavou a  na základě jakého právního aktu došlo k omezení  

   volného přístupu na tento pozemek“. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že z hlediska zákona nejsou úpravy terénními úpravami  

       a po místním šetření bylo zjištěno, že stav pozemku nebrání obecnému nakládání  

       s povrchovými vodami. Způsob užívání pozemku, bude s nájemcem projednán. 

 

9)  Žádost ze dne 3. 4. 2021 Žádost se týkala poskytnutí kopií nájemních smluv, platných  

v letech 2019 a 2020, vztahujících se ke konkrétnímu pozemku       

katastrálním území Orlické Zlákovice. 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované kopie nájemních smluv.  

 

 

10)  Žádost ze dne 12. 4. 2021  Žádost se týkala poskytnutí kopií všech smluv, které byly 

                                                  uzavřeny mezi státním podnikem a společností Pražské  

                                                  Benátky s. r. o.  

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované kopie smluv.  

 

 

11)  Žádost ze dne 12. 4. 2021  Žádost se týkala poskytnutí seznamu nájemních smluv, které 

                                                    byly uzavřeny mezi státním podnikem PVL na k.ú. hl. m.  

                                                    Prahy.   

 

Odpověď: Žadateli byl požadovaný seznam poskytnut.   

 

12)  Žádost ze dne 16. 4. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací, zda má  státní podnik,  

         v prostoru Kempu Radava, v katastrálním území Chrást u  

         Zahořan, stavební záměr a poskytnutí existující  

         dokumentace k tomuto záměru.  

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že v současné chvíli není připraven žádný stavební záměr. 

Je schválen pouze investiční záměr na modernizaci a revitalizaci tábořiště, na který bude 

navazovat zadání a zpracování studie.    

 

 

 

 



13)  Žádost ze dne 26. 4. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně kotviště  

         v lokalitě Cholín, k.ú. Čelina. 

 

Odpověď:  Žadateli byly sděleny požadované informace, které se týkaly kotviště v lokalitě 

Cholín, k. ú. Čelina.  

 

14)  Žádost ze dne 16. 4. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací, zda má  státní podnik,  

         v prostoru Kempu Radava, v katastrálním území Chrást  

     u Zahořan, stavební záměra, poskytnutí informace o umístění  

     vrtů a vedení NN.   

 

Odpověď: Žadateli bylo opětovně sděleno, že v současné chvíli není připraven žádný 

stavební záměr. Dále mu byl záslán náčrt s umístěním vrtů.    

 

 

15)  Žádost ze dne 17. 5. 2021 Žádost se týkala poskytnutí informace o stavu jezu na vodním  

        toku Nežárka, v obci Stráž nad Nežárkou. 

 

Odpověď: V žádosti nebyl přesně specifikován jez, o kterém chce žadatel poskytnout 

informace, ale dovodili jsme, že se jedná o jez v centru obce Stráž nad Nežárkou. Jez je ve 

vlastnictví soukromé osoby a z pohledu správce významného vodního toku lze uvést, že toto 

vodní dílo prošlo rekonstrukcí v roce 2013 při vypuštěné jezové zdrži.  Údržba vodního díla je 

povinností jeho vlastníka.   

 

16)  Žádost ze dne 17. 5. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně staveb jezů na  

         řece Berounce v úseku od soutoku Berounky a Úslavy k ústí  

                                                    Berounky do Vltavy a dalších specifických  informací. 

 

Odpověď:  Žadateli byla odeslána odpověď s Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti.        

V jednom bodu žádosti státní podnik, Povodí Vltavy, žadateli odpověď odmítl se zdůvodněním,   

že požadovanou informaci nemá k dispozici. V dalších 10 bodech žádosti žadateli bylo 

vyhověno. 
 

17)  Žádost ze dne 31. 5. 2021 Žádost se týkala poskytnutí informací o nájemci konkrétních  

        pozemků v katastrálním území Černošice. 

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace sděleny. 

 

 

18)  Žádost ze dne 30. 6. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informace, týkající  opravy jezu  

         v obci Dobřív,  okres Rokycany a sdělení termínu opravy.  

 

Odpověď: Žadateli byla sdělena informace, o tom, že Povodí Vltavy, s. p. zadal vypracování 

projektové dokumentace variantního řešení opravy jezu v obci Dobřív, termín realizace opravy 

není prozatím určen.  

 

 

 



19)  Žádost ze dne 29. 7. 2021 Žádost se týkala zaslání „Závěrečné zprávy o havárii na  

                  Drnovém  potoce, z října roku 2019“ 

 

Odpověď: Žadateli byla „Závěrečná zpráva o havárii na Drnovém potoce z října 2019“ 

zaslána. 

 

20)  Žádost ze dne 17. 8. 2021 Žádost se týkala poskytnutí údajů o jakosti povrchových vod 

    nad místem vypouštění odpadních vod z volných 

    kanalizačních výustí obce Nezdice v ukazateli BSK5, pro  

     účely schválení nového kanalizačního řádu.       

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu a s odvoláním na § 

15 zákona č. 106/1999 Sb. Informaci o jakosti povrchových vod bezejmenného vodního toku 

IDVT 10263004 v ukazateli BSK5 nemá podnik k dispozici. 

 

21) Žádost ze dne 19. 8. 2021   Žádost se týkala poskytnutí informací o opravách břehů  

         Kozského (Chotovinského) potoka po povodni v r. 2013   

     a následné opravě koryta Chotovinského potoka v r. 2015.   

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty požadované informace včetně dokumentů, které byly 

požadovány v rámci jednotlivých bodů žádosti.  

 

 

22) Žádost ze dne 22. 8. 2021 Žádost se týkala poskytnutí nájemních smluv v k.ú. Jehnědno,  

       k. ú. Křeničná a k.ú. Živohošť.  

 

Odpověď: Žadateli byly zaslány kopie nájemních smluv, které požadoval.  

 

23)  Žádost ze dne 6. 9. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně stavby jezů na  

       řece Sázavě v úseku od ř. km 20 k ústí Sázavy do Vltavy  

   a další informace specifikované v žádosti.  

 

Odpověď: Dne 20. 10. 2021 byla žadateli odeslána odpověď s Rozhodnutím o částečném  

odmítnutí žádosti. V jednom bodu žádosti státní podnik, Povodí Vltavy, žadateli odpověď  

odmítl se zdůvodněním, že požadovanou informaci nemá k dispozici, v dalším bodu  

informaci částečně odmítl s tím, že Povodí Vltavy, státní podnik není kompetentní  

k zveřejnění detailů. V dalších 10 bodech žádosti žadateli bylo vyhověno.  

 

 

 

24)  Žádost ze dne 6. 9. 2021  Žádost se týkala poskytnutí kopie dokumentu „Pokyn  

                                                  provozního ředitele 1/11, č. normy 4-501/2011-0“  

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Na základě všech vedených 

faktů byla stávající situace kvalifikována jako zcela naplňující podmínky uvedené v § 15 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 



 

25) Žádost ze dne 20. 9. 2021 Žádost se týkala poskytnutí informací, které se týkají umístění  

    karavanů v Kempu Popelíky v mimo sezóně a poskytnutí petice,  

    zaslané nájemci karavanů státnímu podniku.   

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že státní podnik žádné povolení o ponechání karavanů 

mimo sezónu v kempu Popelíky nevydal. Dále byla zaslána kopie petice.  

 

26) Žádost ze dne 11. 10. 2021 Žádost se týkala poskytnutí nájemních smluv na konkrétních  

         pozemcích v k.ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice.    

 

Odpověď:  Žádost se týkala poskytnutí nájemních smluv ke konkrétním pozemkům  v k.ú. 

Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice. Žadateli byly kopie nájemních smluv poskytnuty.  
 

27)  Žádost ze dne 20. 10. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně staveb jezů                 

           na řece Berounce v úseku od soutoku Berounky a Úslavy  

           k ústí Berounky do Vltavy a dalších specifických   

            informací. 

 

Odpověď: Dne 4. 11. 2021 byla žadateli odeslána odpověď s Rozhodnutím o částečném 

odmítnutí žádosti. V jednom bodu žádosti státní podnik, Povodí Vltavy, žadateli odpověď  

odmítl se zdůvodněním, že požadovanou informaci nemá k dispozici. V dalších 3 bodech  

žádosti žadateli bylo vyhověno.  

 

28)  Žádost ze dne 29. 10. 2021 Žádost se týkala poskytnutí informací, které se týkají  

         vodního stavu a průtoku Berounky v úseku od obce Zvíkovec  

         po obec Zbečno v termínu od 8.00 hod. 18. 7. 2021 do 19. 7.  

         2021 do 18.00 hod. Zároveň požadujete vyhodnocení  

         hydrologické situace na daném úseku řeky, upřesnění, zda  

         tehdy aktuální stupeň na řece umožňoval vodácké  aktivity a  

         případné sankce. 

 

 

Odpověď: Dne 15. 11. 2021 byla žadateli odeslána odpověď. Žadateli byly sděleny  

požadované informace z hlásných profilů. Z uvedených operativních dat vyplynulo, že  

v daném místě a čase se na středním toku Berounky vyskytovaly zvýšené průtoky, povodňové  

orgány nevyhlásily v tomto úseku 2. ani 3. stupeň povodňové aktivity a dle vodního zákona  

povodeň nenastala.  Dále bylo žadateli sděleno, že podmínky pro plavbu ve vazbě na 

hydrologickou situaci stanovuje zákon o vnitrozemské plavbě.  
 

29)  Žádost ze dne 5. 11. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací k úhradám příspěvků  

         zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění  

         zaměstnanců (Generali Česká pojišťovna). 

 

Odpověď: Dne 23. 11. 2021 byly žadateli sděleny všechny informace, které požadoval. 

Jednalo se o zjištění, zda státní podnik poskytuje svým zaměstnancům příspěvek  na pojistné 

smlouvy soukromého životního pojištění (počet příspěvků, průměrná výše příspěvku, 

uplatnění daňově uznatelných nákladů). 

 



30)  Žádost ze dne 8. 11. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací týkajících se  průběhu  

    zadávacího řízení a následných úkonů při realizaci zakázky  

    „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“,  

    přičemž k tomuto byla uzavřena smlouva o dílo s označením  

    1410/2021 zveřejněna v registru  smluv dne 28. 6. 2021        

    …/smlouva/17032431 a dále dodatek č. 1 zveřejněn v registru  

    smluv dne 18. 10. 2021 …/smlouva/18066343 se hotovitelem  

     společností Metrostav a. s.  

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty požadované informace (jmenný seznam a  dále jim 

přidělená členská čísla autorizace ČKAIT, jmenný seznam a přidělená členská čísla 

autorizace ČKAIT, který tvoří přílohu č. 1 Seznam Určených osob v uzavřeném Dodatku č. 1 

a doklady a informace ve vztahu k nově Určené osobě na pozici Vedoucího projektu.   

 

 

31)  Žádost ze dne 9. 11. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací, týkajících se výstavby  

         sjezdů do vody pro plavidla na vodním díle Orlík (dále také  

                                                    „VD Orlík“).  

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny všechny informace, kterými Povodí Vltavy, s. p. disponuje.  

 

 

32)  Žádost ze dne 9. 11. 2021  Žádost se týkala poskytnutí informací týkajících se vlastnictví  

         Lávky přes vodní tok řeky Nežárky mezi konkrétními  

         pozemky v k. ú. Lásenice a informace zda je tato lávka  

         vedena v majetku státního podniku. 

 

Odpověď: Žadateli byly sděleny požadované informace, se závěrem, že lávka není vedena 

v majetku Povodí Vltavy, státní podnik.  
 

 

33)  Žádost ze dne 16. 11. 2021 Žádost se týkala poskytnutí informací týkajících se   

   skutečností souvisejících s nájemní smlouvou na pozemkovou parcelu  

   v k. ú. Horní Planá, uzavřenou mezi státním podnikem a konkrétní  

   fyzickou osobou.  

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty požadované informace spojené s nájemní smlouvou na  

         pozemkovou parcelu v k. ú. Horní Planá.   
 

 


