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Poskytnutí informací  
 

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“), obdržel dne 
07.11.2022 e-mailovou cestou Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s obsahem, 
cit.: „Sdělení informací dle zák. 106/1999 S., kdy a kdo vydal vyjádření k PD „Vrtaná 
studna na pozemku  z hlediska zájmů chráněných zvláštními 
přepisy: 

- dle zák. č. 61/1988 Sb., dle zák. č. 334/1992 Sb., dle zák. 114/1992 Sb., dle 
zák. č. 100/2001 Sb., dle zák. č. 254/2001 Sb., dle zák. 289/1995 Sb.  

Dále bych požádal:  

- informaci kdo byl účastníkem řízení kolaudačního řízení a kdy toto kolaudační 
řízení probíhalo a co bylo předmětem této kolaudace  

- o kopii udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona a stanovení podmínek 
- kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ke kolaudačnímu 

souhlasu i PD, jako orgánu veřejného zdraví 
- kopii rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Milevsko“. 

 

K žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující: 

- Dne 23.07.2014 bylo vydáno koordinované závazné stanovisko, vyjádření OŽP 
MěÚ Milevsko č.j. MM 30828/2014 OŽP/Ši ke stavebnímu záměru „novostavba 
rodinného domu“, jejíž součástí byla stavba vrtané studny na pozemku parc. č. 

 Koordinované závazné stanovisko bylo vydáno mimo jiné 
dle zákona č. 334/1992 Sb., dle zákona č. 254/2001 Sb., nepodléhá v tomto 
případě však vyjádření dle zákona č. 61/1988 Sb., 100/2001 Sb., 114/1992 Sb. 
a 289/1995 Sb. 

- stavba vrtané studny nepodléhá kolaudačnímu řízení, její užívání je možné na 
základě oznámení o dokončení stavby studny, což bylo v tomto případě 
učiněno. 

- Na základě výše uvedené informace MěÚ Milevsko nedisponuje informací o 
účastníku kolaudačního řízení ke stavbě studny (kolaudační řízení neproběhlo). 

- MěÚ Milevsko nedisponuje uděleným souhlasem dle § 17 vodního zákona a 
jeho podmínkami, stavba studny je řešena samostatným stavebním řízení, 
uvedený souhlas není v tomto případě vydáván. 



- Krajská hygienická stanice není dotčeným orgánem, pokud není stavba určena 
pro veřejný zájem, závazné stanovisko tudíž nemá MěÚ Milevsko k dispozici. 

- V příloze dokumentu s poskytovanými informacemi zasíláme kopii 
koordinovaného závazného stanoviska, vyjádření OŽP čj. MM 30828/2014 
OŽP/Ši ze dne 23.07.2014 ke stavbě vrtané studny na pozemku 

a dále kopii pravomocného povolení stavby vrtané studny na 
tomto pozemku čj. MM 48537/2014/OŽP/Ku ze dne 27.03.2015. 
 

 

 

S pozdravem 

Bc. Marta Bardová  

vedoucí odboru životního prostředí  
 
 
 
 
                                                                                               

 
Obdrží:  

1. Adresát – e-mailem (e-podatelna) 
2. K založení do spisu 
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