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Sdělení k žádosti o informaci k dokumentaci rybníka Zásadník
Dne 5. 9. 2014 byla Městskému úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí doručena
Vaše žádost o informaci k dokumentaci rybníka Zásadník.
Žádáte o sdělení, zda se v archivu vodoprávního úřadu nachází jakýkoliv dokument, projekt o vzniku,
úpravě či existenci rybníka Zásadník, který se nachází na pozemku parc. č. 154 v k. ú. Činěves,
případně nějaký doklad o řešení bezpečnostního přelivu, příkopů k odvodu vody z rybníka v případě
povodní.
Na základě zjištěných informací Vám vodoprávní úřad sděluje, že ve svém archivu nalezl pouze
dokumenty, které se týkají řízení ve věci dodatečného povolení stavby a povolení k nakládání
s vodami pro vodní dílo rybník Zásadník, vedené pod spis. zn. 0002527/DZZ/2014.
Obec Činěves, jakožto žadatel ve výše uvedené věci, je považován dle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) za účastníka řízení a na základě ustanovení
§ 36 a § 38 správního řádu má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko
k dané věci a ke všem podkladům, kterými vodoprávní úřad disponuje a jsou uloženy ve spisu
předmětného řízení a kdykoliv v úřední dny (PO a ST – 8 až 17 hodin, ČT – 8 až 11 hodin) se dostavit
na vodoprávní úřad – MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí a nahlížet do spisu,
seznamovat se s podklady v předmětném řízení a činit si výpisy a pořizovat kopie spisu nebo jeho
části.

otisk úředního razítka
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