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Dotaz:
Dovoluji si požádat o zpřístupnění níže uvedených dokumentů náležících k Vašemu úřadu. Vše mnou
zadané se bude týkat vodovodu umístěného na pozemcích 427/2 a 424/72 v katastru Studánka
(Pardubice) v majetku města Pardubic. Zárověň také v těchto místech původně uloženého vodovodu
dříve na pozemku 424/4 rovněž v katastru Studánka.
Důvodem mé žádosti je zjištění vlastnických vztahů k uvedenému vodovodu, na který je napojen můj
dům na adrese V Zátiší 1075, Pardubice. Ochranné pásmo vodovodu je v současné době dotčeno
stavbou jiného vlastníka tak, že může být ohrožena dodávka pitné vody do mého domu.
Výčet požadovaných dokumentů:
1) Kolaudační rozhodnutí pro tento vodovod
2) Stavební povolení pro tento vodovod
3) Stavebně právní norma, dle které byl zrušen původní vodovod
Odpověď:
Magistrát města Pardubic, vodoprávní úřad, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný podle
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
obdržel dne 13.12.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací na základě ustanovení § 13 zákona – zaslání
kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na vodovod umístěný na p.p.č. 427/2, 424/4 v k.ú.
Studánka.
K žádosti o zaslání informací sdělujeme následující:
‐ Kopii požadovaného stavebního povolení a kolaudačního souhlasu Vám zasíláme na Vaši adresu
bydliště
‐ Původní vodovod byl v rámci stavby přeložen jako vyvolaná investice
‐ Statutární město Pardubice vložilo tento vodovod do základního jmění společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s.
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebude vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic
požadovat žádné úhrady
Tyto informace budou do 15 dnů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách
www.pardubice.eu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

