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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 odst. 1)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), obdržel dne 17.05.2021 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informace
podle zák. č. 106/1999 Sb.“
Žadatel žádá o zpřístupnění následujících informací „zda na parcele č.136/10, 133/8, 232/4, 234/1, 232/6,
234/2, 234/3, 234/4, 234/5, v obci Všechovice, k.ú.Všechovice u Tišnova, bude prováděna stavba studny.
Pokud ano, prosím o informace, do jaké hloubky a žádám náhled posudku, zda stavba studny nebude mít
negativní vliv na hydrogeologické podmínky“.
U vrtaných studní je nutné před provedením vrtu požádat o souhlas dle § 17 odst. 1 vodního zákona (zákon
č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů), ke geologickým pracím spojeným se zásahem do
pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody. Následně se
v dalším řízení povoluje ve společném řízení stavba studny a odběr podzemní vody.
Správní orgán žádost posoudil a po prohledání evidovaných žádostí zjistil, že v letošním ani v loňském roce,
ani dříve, na uvedených pozemcích nebyla povolena žádná studna.
Eviduje žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupeného na základě plné moci, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne
16.04.2021, o souhlas dle § 17 odst.1 písm. i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku,
jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody, na pozemku p.č.234/4
v k.ú. Všechovice u Tišnova, předpokládaná hloubka vrtu je 75 m. Oznámení o zahájení řízení bylo vydáno
OŽP MěÚ Tišnov, dne 25.05.2021, pod č.j.xxxxxxxxxxx. Dne 12.05.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno
stanovisko Obce Všechovice k tomuto vrtu s přiloženým hydrogeologickým posudkem. Vodoprávní úřad ve
věci rozhodne po dni 14.06.2021.
Do projektu geologických prací můžete nahlédnout v úřední dny na Městském úřadě Tišnov, odboru životního
prostředí (Ráboňova 117), v úřední hodiny (pondělí, středa 7.00 - 17.00 hod., pátek 7 - 12.00 hod.).
Tímto poskytujeme žadateli informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasláním těchto informací, prostřednictvím e-mailu, dle
požadavku žadatele.
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