
Městský úřad Český Brod  
náměstí Husovo 70 

 

                        V Praze dne 30.03.2021 

 

 

                    Datovou zprávou

 

 

Žadatel:  

 nar. dne 

 trvale bytem

 adresa pro doručování: 

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

 

Vážení, 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji požádat o 

poskytnutí níže uvedených informací týkajících využití studny na pozemku č. 9 pro stavbu RD na 

pozemku č. 6/9 a vodním zdroji stavby na sousedním pozemku č.14 v obci Přišimasy z níže 

uvedených důvodů. 

 

Na základě dnešní telefonické konzultace ohledně zajištění požadovaných dokumentů k posudku paní  

Stárkové (vodoprávní úřad MUČB) pro  využití studny na pozemku č. 9 v Obci Přišimasy, kde mám 

smluvně ošetřeno dle Občanského zákoníku věcné břemeno na využití této studny, jenž je řádně 

zaneseno v Katastru nemovitostí pro smluvně/jasně definované využití stavby RD na pozemku č. 6/9 a 

využití následné. 

 Paní Stárková telefonicky vyslovila dne 30.03.2021 pochybnost ohledně případných následných 

soudních sporů (k posuzovanému vodnímu  zdroji na pozemku č. 9 ) hlavně při využívání této studny 

v budoucnu, což i dle konzultace s hydrogeologem myslím zcela nesouvisí  s posudkem ke stavebnímu 

řízení MUCB 5751/2020, ale přesto je ochoten do své hydrogeologické zprávy zapsat i požadovanou 

informaci o dočasném využití tohoto vodního zdroje, než bude stavba/dům na pozemku 6/9 trvale 

napojen na obecní vodovod (žádost byla opakovaně na OÚ Přišimasy podána, ohledně mne mělo 

s obecní přípojkou být dle platného územního rozhodnutí počítáno/rezervováno pro stavbu RD již od 

roku 2006). Na základě informace o současné nedostatečné kapacitě obecního vodního zdroje spolu 

s informací (vše od OÚ Přišimasy), že i stavba Obce Přišimasy na pozemku č. 14 (vedena také na 

stavebním odboru MUČB) využívá studu pro zalévání travnaté plochy žádám tímto: 

1. O doloženou dokumentaci hydrogeologa (v elektronické podobě) pro typ/využití vodního 

zdroje (studna) pozemku č,14, tedy zprávu hydrogeologa včetně vytížení/kapacity spodních 

vod a běžně vyžadovaných měřeních… tedy stejné posudky pro připojení vodních zdrojů pro 

stavbu na pozemku č.14, které stavební odbor (i vodoprávní úřad) MUČB požaduje  pro 

souhlasné stanovisko ke stavbě na pozemku 6/9 (MUCB 5751/2020) i nejlépe následné 

kolaudaci. Jde mi o to, aby hydrogeolog mohl nahlédnout do dodané dokumentace (pro 

souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu MUCB) stavby na pozemku 14 a se se stejnou 

pečlivostí vyhotovil hydrogeologickou zprávu studny na pozemku č.9, tedy dokument jenž 



bude dle jeho porovnání s vyžádanou dokumentací/vypracováním  vyhovovat  paní Stárkové 

(vodoprávní úřad MUČB)  a nemusel by ho následně doplňovat/opravovat. 

2. Doložení dokumentace (v elektronické podobě)  studny ke stavbě na pozemku č.14 (nebo 

věcného břemene určeného pro stavbu na pozemku č. 14). Pokud se studna na pozemku č.14 

nenachází, tak jistě bude mít také zanesen pozemek č. 14  v Katastru nemovitostí  věcné 

břemeno na studnu jiného vlastníka pozemku a žádáme o doložení stejných zplnomocnění, 

které jsou požadována i k mému posudku. Jistě bude dokumentace obsahovat i  stanovisko k 

nedaleké sousední studni na pozemku č. 9,nebo 106/2 atp. 

 

3. V případě že stavba na pozemku č. 14 pro zalévání travnaté plochy žádnou studnu nevyužívá, 

žádám o přesné uvedení odsouhlaseného vodního zdroje realizované stavby na pozemku č.14  

pro takovéto využití. 

 

4. Dodání přesně definovaných informací od vodoprávního úřadu MUČB nutných k vyhotovení 

přesné/úspěšné hydrogeologické zprávy, aby nedošlo k nedorozumění při jejím plánovaném 

předložení na MUCB  

 

5. Pokud je opravdu nutný zápis  informace o dočasném využití vodního zdroje z pozemku č.9 

do hydrogeologické zprávy, než bude stavba/dům na pozemku 6/9 trvale napojen na obecní 

vodovod obce Přišimasy uveďte jeho přesné odůvodnění. 

 

 

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této 

žádosti na výše uvedenou adresu pro doručování. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 




