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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

  
Dne 14.11.2016 obdržel Městský úřad Králíky Vaši elektronicky podanou žádost o informaci podle 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a to 

následujícího znění: 

1) bylo ze strany Městského úřadu – odboru stavebního či životního prostředí vydáno povolení   

na stavbu vodního díla – studny (vrtu)  v obci Horní Lipka, u objektů, které slouží výlučně 

k podnikatelské činnosti jejich majitelů -  pronájem objektu k veřejnosti 

 

2) byl předložen např. hydrogeologický průzkum, zpráva o možnosti  ovlivnění  jakosti a 

vydatnosti zdrojů okolních nemovitostí atd.  

Jedná se o tyto objekty: 

 -  Penzion čp. 73, Horní Lipka -  majitelé xxxxxxx xxxxxxxx 

 -  Chalupa u Zezulků čp. 72, Horní Lipka,  majitel xxxx xxxxxxxxx 

Konec citace. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme tyto informace: 

K bodu ad 1)  

Vodoprávní úřad do dnešního dne neobdržel žádost o povolení takové stavby. Lze se tedy 

domnívat, že se jedná o hydrogeologické průzkumné práce. To znamená, že na základě projektu 

hydrogeologických prací, který zpracuje oprávněná osoba – hydrogeolog, jsou provedeny  

průzkumné práce – např. vrt, rýha apod. 

Za provádění průzkumných HG prací zodpovídá oprávněný hydrogeolog. 

K bodu ad 2)  

Dne 29.09.2016 vodoprávní úřad obdržel ohlášení hydrogeologického průzkumu na poz. parc. č. 

2511 v k.ú. Horní Lipka pro účely zásobování nemovitosti č.p. 72 pitnou a užitkovou vodou – 

zadavatel xxxx xxxxxxx, Králíky.  

http://www.kraliky.eu/
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Dále jsme dne 03.10.2016 obdrželi ohlášení o provedení průzkumného vrtu na poz. parc. č. 2513 

v k.ú. Horní Lipka za účelem zjištění stavu podzemních vod – zadavatel xxxx xxxxxxx, Horní 

Lipka.  

V obou případech se jedná o HG průzkumné dílo, a odpovědnost za jeho vybudování nese 

příslušný hydrogeolog. 

 

Vodoprávní úřad dále v této věci kontaktoval osoby, které nám ohlásili HG průzkumné práce a na 

Vaši žádost jim sdělil číslo Vašeho mobilního telefonu. Kontaktované osoby přislíbily, že se s Vámi 

telefonicky nebo jiným způsobem spojí.   

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Otisk  razítka 

„Městský úřad Králíky“ 

 

 

 

Růžena Urnerová, DiS., v.r. 

referentka odboru životního prostředí 
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