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V Zastoupení:

SDĚLENÍ
města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný Vodoprávní úřad obdržel
dne 09.06.2022 Vaši žádost O doplnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím (dále jen ,,zákon o informacích“), a to o sdělení výsledku průzkumu archivních
ZPVU/4330/045517/'20-Bel CJ
podkladů, který byl předjímán v kontrolním protokolu
156384/20 ze dne 17.08.2020.
Magistrát

MML

Při

průzkumu archivních podkladů bylo zjištěno následující:

-

byl dohledán evidenční list povolení Stavby rozdělovacího objektu, ze dne 18.03.1960, č. spisu
1134/ 1960, evídovaný pod č. akce H1 - 120 (pouze hlavní technická data, Spisový materiál
se nedochoval), která byla povolena pro LIAZ, n. p. Liberec - Hanychov, jako zařízení umožňující
odběr povrchové vody; povolení k nakládání S vodami j iž platné nerıí,

-

-

pozemek parc. č. 267 k.ú. Doubí u Liberce uvedený ve spise č. 1134/1960 je dnes evidovaný
pozemek parc. č“. 1002 k.ú. Doubí u Liberce (ověřeno na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj) v Současné chvíli se rozdělovací objekt nachází na pozemku, který je ve vlastnictví soukromé osoby;
nebylo zjištěno, zda byl rozdělovací objekt součástí nabývacích titulů k vlastnictví pozemků
Soukromé osoby (právního nástupce Společnosti LIAZ, n. p., se prozatím nepodařilo Zjistit),
objekt neslouží k původnímu účelu (není užíván), oprávněný
vv
rozdělovacím objektem nebyl zjisten (je Vodoprávnímu úřadu neznámý).

rozdělovací
S

k manipulaci

Kvaší

žádosti O zajištění zpracování povodňového plánu konstatujeme, že Vodoprávní úřad není
oprávněn správci toku nařizovat Zpracování povodňového plánu vodního toku. Povodňový plán

vp,“
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se zpracovává pro Stavby (objekty) ohrožené povodněmi, které se nacházejí
nikoliv pro Vodní tok.

mohou zhoršit průběh povodně,

““

V Záplavovém území nebo

g. aroslav Rasın
vedoucí odbonı životního prostředí
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