
Městský úřad Sedlčany
odbor životního prostředí
264 01 SEDLČANY

Č.j. : ŽP/5635/2016/S
11226/2016/MUSED
Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová
Telefon: 720 524 921,318822742, linka 234
e-mail: smidova@mesto-sedlcany.cz

V Sedlčanech dne 01.04.2016

Sdělení k žádosti o informaci

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podané u zdejšího Městského úřadu v Sedlčanech,
Odboru životního prostředí, úseku vodního hospodářství dne 16.03.2016, týkající se zaslání
koQ.!.g:

1) Sdělení Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy Ministerstva zemědělství,
na kterou se odkazuje Milada Janotová, referent odboru životního prostředí v dopise -
sdělení č.j. ŽP/20977/2013-7 ze dne 17.06.2014 (kopii sdělení z 17.06.2014 přikládám
v příloze).

2) Výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, na které se odkazuje Ing. Michaela Šmídová,
referent odboru životního prostředí v dopise - sdělení č.j. ŽP/20977/2013/S-4 ze dne
25.11.2013 (kopii sdělení z 25.11.2013 přikládám v přileze).

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

1) Odpověď MZe ČR na Náš dotaz o právní názor ze dne 17.06.2014 není v listinné podobě
k dispozici, nebylo mu přiděleno č.j., a nebyl založen do spisu. Odpověď z MZe ČR byla
pouze formou konzultace, neformální korespondence (e-mail) s tím, že byl pouze
vodoprávním úřadem pořízen úřední záznam, který Vám zasíláme v příloze.

2) Výklad MMR ČR na Náš dotaz o právní názor ze dne 19.12.2013 není v listinné podobě
k dispozici, nebylo mu přiděleno č.j., a nebyl založen do spisu. Odpověď z MMR ČR byla
pouze opět formou konzultace, neformální korespondence (e-mail) s tím, že byl pouze
vodoprávním úřadem pořízen úřední záznam, který Vám zasíláme v příloze.

Tyto dokumenty mají povahu konzultace, nejsou oficiálním prtrm:m(náZOrem, obdobně tak, jak
činlme i při telefonických dotazech (konzultacích).

Ing.MI~&dOVá
referent odboru životního prostředí

oprávněná úřední osoba

Obdrží:
• Adresát
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Příloha:
• Úřední záznam z korespondence

Úřední záznam z MMR ČR:

MMR ČR: odpověď na Náš dotaz o právní názor (ze dne 19.12.2013)

Ve vašem případě se jedná o rozhodnutí vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla, LI kterého
vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu MZe ČR.

Úřední záznam z MZe ČR:

MZe ČR: odpověď na Náš dotaz (ze dne 17.06.2014)

Vypořádání majetkoprávních vztahů mezi současným vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby je
věcí občanskoprávní, kterou v případě sporu neřeší vodoprávní úřad, nýbrž příslušný soud.

\

1 8 -04- 2016


