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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. (5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ‘‘). 

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odstavec (1) InfZ, obdržel 
prostřednictvím datové schránky dne 3. 3. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací následujícího obsahu: 

Žadatel žádá odpovědi na otázky, které se váží na podnět k zahájení řízení o odstranění pevné překážky 
umístěné vlastníkem rybníka na hranici bezpečnostního přelivu hráze rybníka na parc. č. XXXX, a to: 

1) V jaké fázi je správní řízení zahájené na základě výše uvedené žádosti podané dne 7. 12. 2020 panem XXXX? 
2) Přesný výčet účastníků řízení u výše zmíněného správního řízení? 

 
4) Dále žádám o odpověď na otázku, jak je možné, že je vedeno správní řízení, kterého je součástí i žádost o permanentní 

zvýšení vodní hladiny pomocí dřevěných zábran na přelivu rybníka a tyto zábrany jsou na předmětném přelivu umístěny a 
zvyšují tak hladinu rybníka i v době, kdy takové zvýšení hladiny není v souladu s aktuálně vydaným povolením 
k nakládání s povrchovými vodami a manipulačním řádem k této malé vodní nádrži a tím je zvýšeno nebezpečí možného 
vzniku škody? 

Shora uvedenou žádost o poskytnutí informací povinný subjekt řádně posoudil a poskytuje Vám následující 
odpověď: 

1) Dne 12. 3. 2021 vlastník rybníka doplnil požadované doklady, tudíž vodoprávní řízení dále pokračuje. 
2) Účastníci řízení jsou dle zákona č. 254/2001 Sb., vlastník vodního díla a obec na jejímž území se dílo 

vyskytuje současně se správcem vodního toku Povodím Vltavy. 
4) Hladina rybníka je od doby kontroly nastavena a udržována na kótě normální hladiny stanovené 

rozhodnutím. Zda bude možné zvýšení hladiny, je předmětem v současné době vedeného vodoprávního 
řízení. 

Tímto Vám poskytujem požadované informace. 

S pozdravem a přáním hezkého dne  

        JUDr. Jana Říhová 
vedoucí odboru kanceláře starosty 

                                         Městského úřadu Jindřichův Hradec 
    


