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Vážený pan

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

Dne 25. 5. 2020 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen ,,úřad") doručena Vaše žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ"), ve které žádáte o poskytnutí níže uvedených
informací v souvislosti s projektovými pracemi označenými jako ,,Odstranění stavby
odlehčovacího ramene na p. č. 231/20", dále ,,HOZ Zirecká Podstráň - obnova vodního
díla" a ,,Studie odtokových poměrů HOŽ odp. A v k ú. Žírecká Podstráň"

,,V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdě/š/ch předpisů, žádám o poskytnutí nás/eduilclch informací

1. Kolik bV/o zaplaceno za jednotlivé shora uvedené projektové práce.

2. Zda studie řeší, jak vodoteč ovlivňuje vodní poměry v potoce. Pokud nikoliv, zda se bude
SPÚ zmíněnou věci zabývat a kdy.

3. Zda SPÚ spolupracuje s Povodím Labe, státní podnik, které je správcem potoka. "

Úřad k předmětné žádosti uvádí následujícŕ

K dotazu č. l:

Cena dokumentace ,,Odstranění stavby odlehčovacIho ramene na p.č. 231/20" nám není
známa, jejím objednatelem nebyl úřad, ale Zemědělská vodohospodářská správa. Úřad
není jejím právním nástupcem a touto informací nedisponuje. Danou informaci by mohlo
mít k dispozici Ministerstvo zemědělství ČR, zřizovatel Zemědělské vodohospodářské
správy.
Cena projektové dokumentace ,,HOZ Žírecká Podstráň obnova vodního díla" činila
56 400,00 Kč VC. DPH.
Cena ,,Studie odtokových poměrů HOZ odp. A v k.ú. Zirecká Podstráň" činila 127 050,00
Kč VC. DPH.

K dotazu č. 2:

Domníváme se, že uváděnou ,,vodotečí" v žádosti je ,,HOŽ odp. A" a potokem je pak
Žirecko Podstránecký potok

1 /2
, 5s':mňzg úřad l Husinecsá 1Cl24'11a l 130 00 Praha 3 -Zižkov l 1ČO· 01312774 l DIČ: CZ01312774 l \ .spucr.cz



V rámci ,,Studie odtokových poměrů HOŽ odp. A v k.ú. Žírecká Podstráň" (dále jen ,,studie")
byla řešena i hydrologická situace souvÍsejÍcÍ s HOŽ a odlehčovacím ramenem. Studie však
byla zaměřena na současný stav stavby ,,HÓZ odp. A" a na ,,odlehčovací rameno" na p.č.
231/20 v k.ú. Žírecká Podstráň V záměru studie je mimo jiné i uvedeno, že ,,odlehčovací
rameno v současné době slouží k odvedení části vod ze Zirecko-Podstráneckého potoka
a tím k nadlepšení kapacity tohoto potoka dolů po toku, ale pro vlastní HOZ nemá toto
provedeni žádný význam".
Úřad se nebude podrobně zabývat ovlivněním vodních poměrů v potoce, tato problematika
je pIně v kompetenci státního podniku Povodí Labe jako jeho správce.

K dotazu č. 3:

Úřad úzce spolupracuje se státním podnikem Povodí Labe, jako určeným správcem
Ž'recko Podstráneckého potoka. Tuto spolupráci je možno dokumentovat i ve vyiádřen"
Povodí Labe, státní podnik, ke ,,Studii odtokových poměrů HOŽ odp. A v k.ú. Zirecká
Podstráň" (vyjádřeni je součásti studie).
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Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státní pozemkový úřad

2/2
Státní pozemkový úřad l Husinecká 1024/11a l 130 OD Praha 3 - Zižkov l IČO: 01312774 l DIČ: CZ01312774 l www.spucr.cz


