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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 10. srpna 2021 Vaši 

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

k informacím. Ve své žádosti uvádíte, že Patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky č. j. KUKHK– 

6467/ZP/2021 – 5 ze dne 8. 5. 2021 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

nabylo účinnosti Opatření obecné povahy, kterým byl stanoven rozsah záplavového území a byl 

vymezen rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešenka, ř. km 

14,70 až 17,25 na území obce Olešnice v Orlických horách, v k.ú.: Olešnice v Orlických horách 

a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v listopadu 2019 společností Adonix s.r.o., 

které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy. V č. j. KUKHK– 

6467/ZP/2021 – 5 je v posledním odstavci na straně 5 uvedeno -„Po nabytí účinnosti předá 

krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního 

prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejnění na portále 

veřejné správy ( http://voda.gov.cz/portal/ ).“ 

Dále sdělujete, že na zmíněném „portále“ veřejné správy nelze uvedené opatření obecné povahy 

a ani související mapový podklad dohledat, a z toho důvodu požadujete poskytnout tyto 

informace: 

1. Nabylo opatření obecné povahy zveřejněné vyhláškou č. j. KUKHK– 6467/ZP/2021 – 5 

ze dne 8. 5. 2021 účinnosti 

2. Předal Krajský úřad Královéhradeckého kraje opatření obecné povahy a související 

mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, jak je uvedeno na straně 5 vyhlášky 

č. j. KUKHK– 6467/ZP/2021 – 5 ze dne 8. 5. 2021 

3. Pokud je odpověď na bod 2 „ANO“, žádám o poskytnutí kopie opatření obecné povahy 

a kompletního souvisejícího mapového podkladu, které Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje předal Ministerstvu životního prostředí, jak je uvedeno na straně 5 vyhlášky č. j. 

KUKHK– 6467/ZP/2021 – 5 ze dne 8. 5. 2021 

 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
mailto:Helena.Chocholouskova@mzp.cz
http://voda.gov.cz/portal/


Samostatné oddělení tiskové a PR 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

2/2 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ano, toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 29. června 2021. 

Ad 2) Ano, ministerstvo (oddělení ochrany před povodněmi a suchem) obdrželo od Krajského 

úřadu Královehradeckého kraje opatření obecné povahy, mapový podklad, jak je 

uvedeno na straně 5 vyhlášky č. j. KUKHK– 6467/ZP/2021–5 ze dne 8. května 2021. 

Ad 3) V příloze Vám posíláme kopii opatření obecné povahy a mapový podklad, který Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje předal ministerstvu, jak je uvedeno na straně 5 vyhlášky 

č. j. KUKHK– 6467/ZP/2021–5 ze dne 8. května 2021 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/

