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Dotaz dle zákona - odpověď  
 

 

Vážený pane, 

 

dne 07. července 2020 jsme obdrželi Vaši žádost  - dotaz dle zákona. V obsahu Vašeho dotazu 

oznamujete,  

že bytový komplex Prague Marina II, který je postavený na parcelách 2356/119 a 2356/129 k. ú 

Holešovice je zrealizován v rozporu se zákonem v aktivní zátopové zóně. 

Dále uvádíte, že Vaše podezření potvrdil Magistrát hl. m. Prahy, jehož vyjádření zasíláte v příloze a 

konstatujete, že stavby v tomto pásmu jsou protizákonné a ohrožují zdraví a majetek obyvatel, žádáte 

dle zákona o odpověď na tyto otázky: 

 

1. Jak je možné, že jste takovou stavbu povolili? 

 

2. Kdo je za to odpovědný? 

 

3. Jak budou viníci potrestáni? 

 

4. Jak Praha 7 hodná vyřešit vzniklou situaci, zejména s ohledem na to, že zákon v takovém 

případě nepřipouští vyjímky a Českou republiku opět ohrožují povodně, které mají za následek 

mrtvé osoby? 

 

Odpověď v souladu se zákonem očekáváte ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.  
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[1] Váš zaslaný dotaz je složen celkem ze 7 částí – příloh, které však nelze všechny otevřít. Čitelné 

pro nás je pouze Vaše e-mailová žádost, dále výřez z mapy s označením pozemků a jejich 

katastrálních čísel a dále „Odpověď na žádost o informace o aktivních zátopových pásmech na území 

hlavního města Prahy“, vypracovanou právním oddělením, odboru ochrany prostředí, Magistrátu hl. 

m. Prahy, č. j.: MHMP 2294002/2019, Sp. zn.: S-MHMP 2196658/2019 ze dne 13.11.2019, 

adresovanou Vaší osobě. Ostatní přílohy nelze otevřít.   

 

[2] Útvar kontroly, auditu a stížností, Úřadu městské části Praha 7, jako věcně příslušný orgán pro 

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

k informací, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), vyhodnotil a posoudil Vaši žádost 

z hlediska požadovaných formálních náležitostí podle tohoto právního předpisu a rozhodl, že Váš 

výše uvedený dotaz nespadá pod režim vyřizování podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím. 

 

[3] Podle ustanovení § 14 odst. 2 InfZ musí být ze žádosti zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí 

informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento požadavek bude splněn, 

jestliže žadatel v žádosti označení zákona o svobodném přístupu k informacím výslovně uvede, ať 

již s přesnou citací, nebo s názvem i jakkoliv nepřesným. Ke splnění tohoto požadavku bude 

postačující i citace např. „žádost o poskytnutí informace“, označení adresáta jako povinného subjektu 

apod. A právě ve Vašem případě zde takovou provázanost na uvedený právní předpis postrádáme. Na 

základě Vašeho neurčitého označení „dotaz dle zákona“, nebo „žádáme vás podle zákona“ a dále 

postrádajícího „neoznačení“ povinného subjektu ve vztahu k InfZ, nás vedlo k posouzení a 

vyhodnocení Vašeho dotazu jako žádosti, kterou nelze vyřizovat v režimu zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

[4] Pokud by byly splněny formální náležitosti tak, aby bylo možné podřadit Vaši žádost pod režim 

zákona o svobodném přístupu k informacím, postupovali bychom při jejím vyřízení v souladu 

s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ, který stanoví, že: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů 

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Povinné subjekty tedy nemají 

povinnost sdělovat žadatelům své názory a postoje na konkrétní záležitosti, nemají povinnost sdělovat 

žadatelům, jaká opatření má v úmyslu v budoucnu učinit v určitých záležitostech a tím vším vytvářet 

nové informace. Jedním ze základních pojmových znaků zákona o svobodném přístupu k informacím 

je pojem informace. Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ je informací jakýkoliv obsah nebo jeho část 

v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 

listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního, které mají subjekty veřejného sektoru (povinné subjekty) v držení a mají právo 

povolit jeho opakované použití. Zkráceně informací je údaj zaznamenaný, tudíž pro povinný subjekt 

existující.  

 

[5] Vaše otázky „Jak je možné…“, „Kdo je za to zodpovědný?“, „Jak budou viníci potrestáni?“ a 

„Jak Praha 7 hodlá vyřešit vzniklou situaci….“ vytváří požadavek na utvoření příslušného názoru 

(jak je možné…), požadavek na budoucí rozhodnutí (jak někdo v budoucnu bude potrestán, jak hodlá 

v budoucnu někdo něco vyřešit), a v neposlední řadě požadavek na vytváření nových informací, 

neboť ke dni obdržení Vašeho dotazu povinný subjekt nedisponuje žádnou takovou informací, ze 

které by vyplývaly skutečnosti a informace Vámi požadované (kdo je odpovědný a vůbec za co, kdo 

je vůbec viník v určité události, či věci a za co, bude se někdy, kdo a vůbec něco řešit apod.)  U všech 
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těchto položených Vašich otázek nastává situace, v níž požadujete určité informace, ale v okamžiku 

podání žádosti neexistují a žádný právní předpis v českém právním řádu neupravuje povinnost pro 

náš povinný subjekt těmito informacemi disponovat. Na základě výše uvedených skutečností, 

bychom v případě z Vaší strany dodržení všech formálních náležitostí, potřebných pro podřazení 

žádosti pod režim InfZ a položení stejných dotazů postupovali tak, že bychom v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1, s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ Vaši žádost zamítli a žádosti 

nevyhověli.  

 

[6] I přes výše uvedené skutečnosti Vám, v rámci našeho otevřeného přístupu, dostupné informace 

sdělujeme v tomto rozsahu: 

  

K otázce č. 1 

Podkladem pro vydání stavebního povolení byla vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, včetně 

těch, které mají v kompetenci řešení souladu stavby se zákonem o vodách, Odbor ochrany prostředí 

MHMP nevyjímaje, a žádné z těchto vyjádření a stanovisek neobsahovalo závěr, že by povolení 

stavby bylo nepřípustné nebo nezákonné. Odbor ochrany prostředí MHMP byl ve stavebním řízení 

řádně obeslán a žádná stanoviska ani připomínky neuplatnil, naopak před vydáním stavebního 

povolení vydal samostatné rozhodnutí, kterým povolil individuální protipovodňovou ochranu stavby, 

která je technicky v některých částech přímo součástí stavby bytových domů. Z výše uvedených 

důvodů, tedy muselo v průběhu 10 let od povolení stavby patrně dojít k významné změně metodiky 

posuzování této problematiky.  

 

Níže proto uvádíme rozbor problematiky provedený zdejším vodohospodářským oddělením vztažený 

k legislativě a skutečnostem v době vydání stavebního povolení:  

 

Ke dni 26.03.2010 (SP pro IPPO) bylo znění § 67 vodního zákona následující:  

§ 67 Omezení v záplavových územích  

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 

vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na 

ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové 

poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále 

nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li 

zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 

ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková 

opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.  

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno  

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod,  

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,  

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,  

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto 

postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.  

 

 

Vydání stavebního povolení k pěti bytovým domům předcházelo stavební povolení individuální 

protipovodňové ochrany, přičemž takováto stavba je v souladu s ustanoveními § 67 vodního zákona.  
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Vybudováním individuální protipovodňové ochrany se změnily podmínky, ze kterých návrh 

záplavového území vycházel. Podle § 2 písm. e) vyhlášky č. 236/2002 Sb., Ministerstva životního 

prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území (účinná do 

31.05.2018) se rozumí aktivní zónou záplavového území - území v zastavěných územích obcí (viz 

stavební zákon v té době účinný) a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, (viz 

stavební zákon v té době účinný) jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a 

tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. To znamená, že vybudováním 

protipovodňové ochrany (která byla vybudována v souladu s ustanovením § 67 vodního zákona) se 

hranice aktivní zóny dostala za vnější hranici stavby této individuální protipovodňové ochrany, 

protože vnitřní část území je protipovodňovým opatřením ochráněna a toto území již při povodni 

neodvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně neohrožuje život, zdraví a majetek 

lidí a tudíž již nenaplňuje definici výše uvedené vyhlášky platné v době vydání stavebních povolení 

jak pro individuální protipovodňové opatření tak pro pět bytových domů. To znamená, že pět 

bytových domů se nenachází v aktivní zóně záplavového území. ¨ 

 

K ostatním otázkám, s odkazem na výše uvedené skutečnosti pouze doplňujeme, že osoby, které před 

10 lety byly kompetentní řešit soulad stavby se zákonem o vodách, k dnešnímu dni již na zdejším 

stavebním úřadu, ani na městské části Praha 7 nepracují.  

  

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ 

Praha 7. 

 

 

S pozdravem        Bc. Jiří Pořízka 

         vedoucí ÚKAS  

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

1. Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org, o.p.s., e-mail: 

vojtech.razima@actanonverba.cz; 

2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 176783/2020.  
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