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USNESENÍ 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní  úřad příslušný 

podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky 

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle           

§ 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

p o s t u p u j e  

věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, vodoprávnímu úřadu, Odboru životního prostředí MHMP 

podání, které dne podala 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „podatel“), ve věci poskytnutí informace, že se nemovitost č.p.390 (parc.č.184 v k.ú.Radotín)          

v ul. Na Benátkách nachází v x-leté vodě vyhlášeného záplavového území a zda byly vybudovány 

protipovodňové zábrany.  

Odůvodnění: 

Podle § 12 správního řádu dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, 

bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu. Příslušným vodoprávním úřadem                

ve věci stanovení záplavového území a speciálním stavebním úřadem k povolení užívání staveb na ochranu 

proti povodním je Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (vodoprávní oddělení), Jungmannova 35, 

Praha 1. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. 

 

Vodoprávní úřad se omlouvá žadateli i odvolacímu orgánu za prodlevu v postoupení žádosti, které bylo 

způsobenou velkou nemocností pracovníků Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16. 

 

 

 

Ing. Lenka Hübnerová 

vedoucí oddělení životního prostředí 
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Příloha: 

Žádost ze dne 9.3.2015 

 

Obdrží: 

Magistrát HMP - OZP, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město (vodoprávní odd.) 

 

Na vědomí: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 


