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Žádost o poskytnutí informací týkající se platných povolení k provozování vodovodu  

a kanalizace 

 

Dne 14.01.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5) písm. a) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 24.01.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti. Dne 31.01.2019 bylo odesláno oznámení dle ustanovení § 17 

odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

o výši úhrady za poskytnutí informací. Úhrada za poskytnuté informace byla dne 06.02.2019 připsána 

na účet Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Ve své žádosti ze dne 14.01.2019 (po úpravě ze dne 24.01.2019) jste požadovala poskytnutí 

následujících informací: 

,,Přehled všech platných povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 6 zákona  

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen ,,ZoVak“), vydaných Krajským úřadem 

Karlovarského kraje, na základě kterých byly k 13.01.2019 provozovány vodovody a/nebo kanalizace, 

a to s uvedením: 

a) spisové značky a čísla jednacího každého jednotlivého povolení; 

b) údajů jednotlivých provozovatelů (alespoň v rozsahu jejich názvu či obchodní firmy, identifikačního 

čísla a sídla), kterým bylo takto povoleno provozování vodovodu nebo kanalizace; 

c)jméno a příjmení odborných zástupcích (ve smyslu § 6 odst. 11 ZoVak v platném znění) těchto 

jednotlivých provozovatelů, kteří odpovídají za provozování vodovodů nebo kanalizací“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že požadované informace přikládáme prostřednictvím seznamu 

v příloze. Požadovaný seznam obsahuje v současné době platná povolení k provozování vodovodu 

nebo kanalizace, která vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství v době od 01.01.2002 do data podání žádosti. 

 

Dále uvádíme, že údaje týkající se sídel jednotlivých provozovatelů nejsou v přiloženém XLS souboru 

uvedeny z důvodu, že se jedná údaje dohledatelné ve veřejně přístupných rejstřících na základě 

identifikačních čísel. 
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