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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 21. června 2021 Vaši 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti 

uvádíte, že kolem Vašeho pozemku tečou dva potoky a přes pozemek vedou meliorační trubky 

odvodňující i Váš pozemek, které ústí do jednoho z potoků. V této souvislosti požadujete 

poskytnout informaci, zda si z potoků můžete čerpat čerpadlem vodu na zalévání zahrady, 

a pokud ano, za jakých podmínek. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že informacemi se pro účely informačních zákonů rozumí 

jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči (§ 3 odst. 

3 zákona č. 106/1999 Sb.). Povinnost poskytovat informace je tedy dána pouze v případě 

informací již existujících v zaznamenané podobě. 

Ministerstvo k Vašemu dotazu uvádí, že v případě, že byste odebíral vodu pro vlastní potřebu a na 

vlastní nebezpečí pro zalévání zahrady pouze konví (bez použití čerpadla) z přilehlého vodního 

toku, jednalo by se o obecné nakládání s povrchovými vodami a nepotřeboval byste povolení. V 

ostatních případech (použití čerpadla, odběr podzemní vody z vodního díla) musíte mít povolení k 

nakládání s vodami od příslušného vodoprávního úřadu. ve Vašem případě Vám doporučujeme, 

abyste se obrátil na odbor životního prostředí (tel.: 517 301 540) Městského úřadu Vyškov 

(Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov). 

S pozdravem Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 
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