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Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách 
 
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle 
ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní 
zákon) 

sděluje  
 
ve smyslu § 115 odst. 6 vodního zákona, na základě Vaší žádosti o informace, že bylo zahájeno správní 
řízení ve Vámi požadované věcné a místní specifikaci: vodoprávní řízení ve věci povolení nakládání 
s vodami dle § 8 vodního zákona ve věci stavby vodního díla ZTV Cukrák – Veřejná infrastruktura – SO 
09 – Obnova rybníku na pozemcích p. č. 616, 617, 1039/2 a 619/1 v k. ú. Všetuly. Řízení bylo zahájeno 
žádostí, kterou podala společnost Cukrák, s. r. o., IČO 090 94 938, Dobrotice 28, 769 01 Holešov 
vodoprávnímu úřadu. 
 
Podle § 115 odst. 7 vodního zákona má občanské sdružení postavení účastníka řízení, jestliže o to písemně 
požádá do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení správního řízení. Dnem sdělení informace je první 
den zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
Otisk úředního razítka 

 
Ing. Lucie Kaňová v. r.  
referentka vodoprávního úřadu 
 
Toto sdělení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět 
vodoprávnímu úřadu, odboru životního prostředí, Městského úřadu Holešov. 
 
 
 
Ev. č.: 280/2021 
Vyvěšeno dne: 03.09.2021 
Bude sejmuto dne: 21.09.2021 
Sejmuto dne:  
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 
 


