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SDĚLENÍ 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný Vodoprávní úřad obdržel 
dne 17.05.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 
k infonnacím (dále jen „Zákon O infOnnacích“), a to o poskytnutí následujícího: 

1. Kdo je ve smyslu ustanovení § 48 odstavec 2 Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, správcem 
drobného vodního toku ramene Slunečního potoka (Spojovací potok), který protéká ulicí 
Malodoubská. 

2. Byl tímto správcem vypracován protipovodňový plán, pokud ano, žádáme O poskytnutí jeho 
kopie. 

3. Bylo Vámi vedeno jakékoliv šetření nebo řízení ve věci opakovaného uopání Zaüˇubněného 
potoka V části vodního toku Spojovací potok V ulici Malodoubská. Bylo vydáno jakékoliv 
rozhodnutí správního orgánu? V kladném případě žádáme O zaslání protokolů Z místního šetření 
a rozhodnutí ve věcí. 

4. Řešil Váš odbor přestupky správce tohoto drobného vodního toku ve smyslu ustanovení § 124 
nebo § 125i vodního Zákona spočívající v nezajištění protipovodňových opatření podle 
ustanovení § 75 vodního Zákona? Pokud ano, žádáme poskytnutí rozhodnutí vydaných vtéto 
věci. 

K Vaší žádosti uvádíme následující: 
1. Správcem vodního toku Spojovací potok, evidovaného pod IDVT 10110285 v centrální evidenci 

vodních toku, je Povodí Labe, Státní podnik. 

2. Ne.
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3. Ve věci byla Vodoprávním úřadem provedena pouze kontrola pod č.j.: ZPVU/4330/0455 17/20- 
Bel. Anonyınizovanć vyhotovení protokolu Z provedené kontroly Zasíláme V příloze. 

4. Ne. 

Ing. Jaroslav Rašín 
vedoucí Odboru životnılıo prostředí 

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů 
se nevyměřuje. 

Příloha: 
1 x Anonymizované vyhotovení protokolu Zprovedené kontroly, č.j.: ZPVU/4330/045517/20-Bel 
CJ MML 156384/20 - počet listů 2. 
Obdrží: 

1 x pro Spis (V - 1049)


