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Věc: Sdělení k dopĺsu z3.7.2019

Dopisem ze dnę3.7.20I9 sdělila Vaše společnost státnímu podniku Povodí Vltavy,,upozoľnění
na nesprávné podklady použité pro účely vydaní sdělení správce povodí" spolu s ,,v1Ízvou
ke sjednĺĺní nápľavy a dodľŽováni zásad činnosti správních orgánů podle $ 2 odst. 4 SpR've věci
,,stanovení ochranných pásem vodního zdrojeWo 7:IC v k. ú. Smíchov".

Především je třeba mit za prokźnané, že státní podnik Povodí Vltavy není spľávním orgánem a při
plnění povinností, které jsou mu uloženy ze zźkona (zákon č,. 2541200l Sb. o vodách a o změně
někteľých zákonů, vodní zźil<on, ve znění pozdějších předpisů), se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb.

správní řád, ve zněni pozdějších předpisů.

Postup při vydaní sdělení ze dne Ż9.5.2019 č,j.33Ż37l20l9-4|l vychétzi z ustanovení $ 54 vodního
zákona.

Ve svém sdělení uvedl státní podnik Povodí Vltavy, že k návľhu ochľanných pásem tohoto vodního
zdroje již vydal stanovisko spľávce povodí žadate|i (Dopľavnímu podniku hl. m. Pľahy' a.s.), který
má, podle jeho informací, povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemní vody ztohoto
vodního zdroje vodními díly, kteľé leži z části na pozemcích Vaší společnosti.

ochľanná pásma vodních zdrojů jsou stanovoviĺna podle vodního zźtkona příslušným vodopľávním
úřadem ve veřejném zájmu ($ 30 odst. 1).

Jsou tedy objektivní a není podstatné, kdo je jejich navrhovatelem, pokud splňuje podmínky
ustanovení $ 30 odst. 6 vođního zákona.

Státní podnik Povodí Vltavy, jako příslušný správce povodí, není kompetentní ľozhodovat o tom,
kdo je vlastníkem vodního di|a, ktęľé slouŽí krealizaci povoleného nakládání s vodami
(ľozhodnutĺm ÚľĺČ Praha 5 č. j. oDŽl2l684-2007kuchm ze dĺe 7.3.2007), a tím i oprávněným
k tomuto povolenému nakládĺĺní s vodami.

ochĺanná pásma vodních zdľojů stanoví příslušný vodoprávní uřad, podle vodního zákona,
opatřením obecné povahy. K němu mají vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
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souvisejí s qýkonem vlastnického pľáva, která mohou být opatřęním obecné povahy přímo dotčena,

právo podat námitky, o nichž potom rozhodne příslušný vodoprávní úřad.

V rámci tohoto postupu nemůže byt zasaženo do práv a zájmi Vaší společnosti, aniŽ by měla

moŽnost je uplatnit a hájit. Ztěchto důvodů postupoval stĺítní podnik Povodí Vltavy jako příslušný

správce povodí tak, jak uvedl ve svém sdělení č,, j. 33237l20l9-4l1 ze đne 29.5.2019 zce|a v rámci

platných právních předpi sů.
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