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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 09/2022 
Č .j.: MJ/22959/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 02.05.2022 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní   z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, 
ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
 
Klienti Mgr. Anotnína Strouhala, advokáta v plné moci, tímto žádají o informaci, kdo je provozovatelem 

potrubí uloženého pod pozemkem ve vlastnictví mých klientů p.č. 2576/2 v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá 

pod Pradědem. Potrubí je vedeno obecního pozemku p.č. 2660/1 v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod 

Pradědem. Potrubí ústí do Filipovického potoka v místě, které je vyznačeno v příloze č. 1. Klienti zároveň 

předkládají fotografii skutečného stavu v příloze č. 2.  

 

Sdělte, prosím, mým klientům prostřednictvím mé advokátní kanceláře číslo jednací a datum vydání 

vodoprávního rozhodnutí, které vypouštění vody tímto potrubím povoluje, případně klienti prosí o sdělení 

o existenci jiných případných dokumentů jakkoli se týkajících vypouštění vody předmětným potrubím. 

 
 
K žádosti bylo sděleno: 
 
Dne 2. 5. 2022 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad žádost 
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů ve věci potrubí uloženého v pozemku parc. č. 2576/2 v k. ú. Domašov u Jeseníka. 
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí provedl ohledání místa dne 12. 5. 2022, kdy zjistil, že 
předmětné potrubí odvádí vody do Filipovického potoka z malé vodní nádrže, která se nachází na 
pozemcích parc. č. 2660/2 a 2660/3 v k. ú. Domašov u Jeseníka, zapsaných na Listu vlastnictví č. 162 - 
SJM Pražák Lukáš Ing. a Pražáková Veronika, Domašov 430, 790 01 Bělá pod Pradědem. Provozovateli 
potrubí jsou tedy vlastníci malé vodní nádrže. 
Výše uvedení vlastníci malé vodní nádrže podali dne 9. 5. 2022 žádost o ověření zjednodušené 
dokumentace předmětné stavby a žádost byla zaevidována pod číslem jednacím MJ/24182/2022.   
Žáměrem vlastníků malé vodní nádrže je stavbu legalizovat a zároveň potrubí, které odvádí vodu z malé 
vodní nádrže, přesunout z pozemku parc. č. 2576/2 v k. ú. Domašov u Jeseníka do pozemku parc. 
č. 2660/1 v k. ú. Domašov u Jeseníka po projednání s vlastníky předmětných pozemků. Po ověření 
zjednodušené dokumentace malé vodní nádrže bude vodoprávní úřad požadovat po vlastnících malé 
vodní nádrže uvést nakládání s povrchovými vodami do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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