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Věc: Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že fyzická osoba uvede v žádosti jméno,
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu podle § 14 odst. 2. Ve Vaší žádosti chybí datum
narození. Protože tato náležitost nebrání poskytnutí informace, poskytuji informace:
1. Úsekový technik K. L. viděl přístupovou cestu na vlastní oči při místním šetření dne 2. 5. 2012, kdy
mu pan P. S. ústně potvrdil, že přístupovou cestu k domu postavil bez povolení stavebního úřadu.
Vedoucí kanceláře generálního ředitele Ing. L. M. převzal informaci od úsekového technika K. L.
2. Před rokem 2013 dostal státní podnik Povodí Labe od majitelky čp. 37 předběžnou ústní informaci
o záměru zatrubnit otevřený příkop na jejím pozemku parc. č. 2528. Protože případným
zatrubněním nedošlo ke změně odtokových poměrů a záměr nebýt realizován na pozemku
s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, vzali jsme tuto informaci pouze na vědomí.
V tomto směru nemohla být kupujícímu pozemku parc. č. 2737/2 poskytnuta žádná relevantní
informace.
3. Povodí Labe, státní podnik nedával písemný souhlas k zasypání příkopu a odvádění drenážních
vod potrubím, protože se tak stalo na pozemku, ke kterému nevykonával právo hospodaření.
4. Místní šetření pozemku parc. č. 2528 dne 8. 1. 2018 provedl úsekový technik K. L.
5. Neexistuje interní předpis o ukončování telefonických hovorů.
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