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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 31.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29.10.2018, v níž požadujete poskytnutí 

následujících informací: 

1. K jakému datu došlo k zaevidování zatrubněné části drobného vodního toku Opatovické stoky - Hrachovišťský potok, na 

pozemku p.č. 977/19 v k.ú. Kramolín u Kojákovic do majetku státu, se kterým hospodaří státní podnik Povodí Vltavy s.p., tj. ke 

zhojení administrativní chyby? 

2. Na základě jakého dokumentu/ů (protokol, zápis, čj, spis. zn, zn a pod) došlo k zaevidování zatrubněné části drobného 

vodního toku Opatovické stoky - Hrachovišťský potok, na pozemku p.č. 977/19 v k.ú. Kramolín u Kojákovic do majetku státu, se 

kterým hospodaří státní podnik Povodí Vltavy s.p.? Žádám také o poskytnutí kopie tohoto dokumentu/ů. 

3. Kde je k dnešnímu dni umístěna dostupná informace, že na pozemku p.č. 977/19 v k.ú. Kramolín u Kojákovic se nachází 

nedílná součást stavby vodního díla „4/21 KOJÁKOVICE D 27" z r. 1970, a to zatrubnění části vodního toku Hrachovišťský 

potok, IDVT10269590, jež v majetku státu ČR a ke které má v současnosti právo hospodařit organizační složka státu - Povodí 

Vltavy s.p.? Žádám o název databáze, hypertextový odkaz a o aktuální výpis z této databáze. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Ke spisu sp. zn. OZZL 18865/2018/vlza, který byl ukončen písemností krajského úřadu ze dne 2. 3. 2018, 

č.j. KUJCK 31163/2018/OZZL/2, a kterou sama zmiňujete, je připojena kopie písemnosti Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 

1. 12. 2016, značka: 62134/2016-901, adresovaná na Ing. Irenu Kotilovou. Zde se uvádí: Dne 4. 11. 2016 bylo zaevidováno 

zatrubnění části vodního toku Hrachovišťský potok na pozemku parcelní číslo 977/19 v katastrálním území Kramolín 

u Kojákovic do majetku státu, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit, jako součást úpravy uvedeného 

drobného vodního toku pod inventárním číslem DVT 00002167 a pod názvem Hrachovišťský 04 (4/21 Kojákovice D 27). 

ad 2) Krajský úřad Jihočeského kraje nemá tyto dokumenty k dispozici. Požadované informace se nevztahují k působnosti 

krajského vodoprávního úřadu podle vodního zákona. 

ad 3) Krajský úřad nevede databázi, ve které by bylo předmětné vodní dílo zaneseno, a proto nemůže uvést její název, a tudíž 

ani hypertextový odkaz a ani vyhotovit výpis z této databáze. Požadované informace se nevztahují k působnosti krajského 

vodoprávního úřadu podle vodního zákona. 

číslo jednací: KUJCK 138581/2018 
spisový znak: KHEJ 134104/2018/kakr/3 

 datum: 12.11.2018  vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  telefon: 386 720 225 
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S pozdravem 

 

 

Ing. Zdeňka Pandulová 

pověřená vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

 


