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Městský úřad Mnichovo Hradiště 
Odbor životního prostředí 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Číslo jednací: MH–ŽP/14611/2019/Vjp Vaše zn./Č.j.:  

JID: 34652/2019/MH Ze dne :  

Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek   

Telefon: 326 776 742   

E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz  Mnichovo Hradiště 6.11.2019 
 
 

 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), a jako místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 4.11.2019 žádost Občanského spolku 
pro ochranu výšky hladiny vody studní (IČO 06689094), se sídlem Dobšín č.p. 5, 294 04  Dobšín, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace: 
 
Zdali k dnešnímu dni stavebník nahlásil termín stavebních prací v rámci Rozhodnutí o povolení k 
nakládání s podzemními vodami část II odst.4, Číslo jednací: MH–ŽP/3771/2019-8/44/Mac Vaše 
zn./Č.j.: JID: 15405/2019/MH Ze dne : 21.5.2019 (Klodovský/Suske) Vyřizuje: Lenka Macounová. 
V případě že ano, prosím o zaslání kopie dokumentu.  
 
 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

- K dnešnímu dni, tj. 6.11.2019 Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako 
věcně příslušný vodoprávní úřad neobdržel výše uvedené oznámení. 

 

 

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí bude 
poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách Města Mnichovo Hradiště 
(http://www.mnhradiste.cz/) 
 
 
otisk razítka 
 
elektronicky podepsáno 
 
Ing. Petr Vojtek 
ved. Odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Doručí se: 
Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní, Dobšín č.p. 5, 294 04  Dobšín 


