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Dle rozdělovníku 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016544/18/OVDŽP/Lh Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     016942/18/OŽP Ing. Lenka Hübnerová 29.08.2018 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, jako vodoprávní úřad a  jako povinný 

subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou 

dne 23.8.2018 podala  

 

Městská část Praha-Zbraslav, IČO 00241857, Zbraslavské náměstí 464, 156 00  Praha-

Zbraslav 

 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informaci: 

Vodoprávní úřad sděluje, že vydal společnosti Kámen Zbraslav s.r.o., Žitavského 1178, Praha Zbraslav 

pro kamenolom následující vodoprávní rozhodnutí: 

 

1. Rozhodnutí č.j.OV-000513/05/Lh dne 19.4.2005, povolení stavby čistírny odpadních vod včetně 

nakládání s vodami 

2. Kolaudační rozhodnutí č.j. OV-013178/05/Lh dne 11.11.2005, povolení užívání čistírny 

odpadních vod a ručního mycího boxu 

3. Rozhodnutí č.j. OV- 10449/04/Lh dne 14.9.2004, povolení nakládání s důlními vodami (platnost 

do 31.12.2014) 

4. Rozhodnutí č.j.  015611/07/OVDŽP/Lh dne 18.11.2007, povolení nakládání s důlními vodami  

5. Rozhodnutí č.j. OV-012028/07/Lh dne 18.10.2007, povolení nakládání s vodami z vrtané studny 

6. Rozhodnutí č.j.008217/09/OVDŽP/Lh dne 11.6.2009, změna povolení nakládání s vodami 

z vrtané studny 

 

 



Č.j. 016942/18/OŽP str. 2 

 
Vodoprávní úřad sděluje, že kompetence vodoprávního úřadu mimo kompetencí povolování studní byla 

svěřena k 1.1.2004 z Magistrátu hl.m.Prahy. 

 

 

 

Ing.Lenka Hübnerová 

vedoucí oddělení životního prostředí 

  

 

Příloha: 

 

1. Rozhodnutí č.j.OV-000513/05/Lh dne 19.4.2005, povolení stavby čistírny odpadních vod včetně 

nakládání s vodami 

2. Kolaudační rozhodnutí č.j. OV-013178/05/Lh dne 11.11.2005, povolení užívání čistírny 

odpadních vod a ručního mycího boxu 

3. Rozhodnutí č.j. OV- 10449/04/Lh dne 14.9.2004, povolení nakládání s důlními vodami (platnost 

do 31.12.2014) 

4. Rozhodnutí č.j.  015611/07/OVDŽP/Lh dne 18.11.2007, povolení nakládání s důlními vodami  

5. Rozhodnutí č.j. OV-012028/07/Lh dne 18.10.2007, povolení nakládání s vodami z vrtané studny 

6. Rozhodnutí č.j.008217/09/OVDŽP/Lh dne 11.6.2009, změna povolení nakládání s vodami 

z vrtané studny 

 

 

Obdrží: 

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

  

ostatní : 

ÚMČ Praha 16 - odbor občansko správní, Jaroslava Bednářová, DiS., nám. Osvoboditelů č.p. 21/2a, 

Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


