MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor životního prostředí
oddělení Vodoprávní úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
Č.j.: ZPVU/4330/063597/19-Bob
CJ MML 066962/19
Vyřizuje: Bc. Martin Bobek – kl. 4873

Liberec, dne 27.03.2019

SDĚLENÍ
Vodoprávní úřad obdržel dne 19.03.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a to poskytnutí konkrétních platných povolení týkajících se staveb,
vodních děl a nakládání s vodami ve SKI AREÁLU JEŠTĚD:
a) Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci (§ 8 odst.
1 písm. a) bod 2 vodního zákona);
b) Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního
zákona);
c) Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi (§ 8 odst. 1 písm. a) bod
5 vodního zákona);
d) Rozhodnutí o stanovení povinnosti zabezpečit minimální zůstatkový průtok (§ 36 odst. 2 vodního
zákona);
e) Povolení k provedení vodního díla (§ 15 vodního zákona a ustanovení stavebního zákona).
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
a) Přikládáme anonymizované kopie povolení Vodoprávního úřadu č.j.: ZP/4330/0877/03/Ol-231.2
ze dne 31.07.2003, č.j.: ZPVU/4330/0822/04/Šl-231.2/zm. ze dne 30.06.2004;
č.j.: MML/ZPVU/Šl/130956/06-SZ 46216/06/5 ze dne 07.07.2006.
b) Přikládáme anonymizovanou kopii povolení Vodoprávní úřad, č.j.: ZP/4330/0877/03/Ol-231.2
ze dne 31.07.2003.
c) Vodoprávní úřad neeviduje žádné povolení.
d) Přikládáme anonymizovanou kopii povolení Vodoprávního úřadu, č.j.: ZP/4330/0877/03/Ol231.2 ze dne 31.07.2003.
e) Přikládáme anonymizované kopie povolení Vodoprávního úřadu, č.j.: ZP/4330/0877/03/Ol-231.2
ze dne 31.07.2003, č.j.: ZP/4330/1118/03/Ol-131.2 ze dne 07.10.2003; č.j.: ZP/4330/1118/03/OlŠl-opr ze dne 13.02.2004; č.j.: ZPVU/Šl/EC 0162843/2005-035905 ze dne 10.08.2005, č.j.:
MML/ZPVU/Šl/118161/07-SZ 233207/16/11 ze dne 22.06.2007.
Otisk úředního razítka
Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Radka Doláková
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