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Váš dopis čj. / ze dne: 25. 5. 2020 

Naše čj.: NPU-310/39519/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha 8. 6. 2020 

 

Žádost o informaci dle zákona 106 - vodní zdroje Valeč 
 
 

Vážený pane inženýre, 
 
žádost o informace, která se týká vodních zdrojů a čerpání vody, vyřizuje Národní památkový ústav 
níže takto: 
 
K bodu 1., jaké vodní zdroje v lokalitě Valečsko vlastní NPÚ v období od 1. 1. 2015 do 20. 5. 2020, 
uvádí Národní památkový ústav, že má příslušnost hospodařit s pozemkem parc. č. 581/13 v k. ú. 
Valeč, na kterém se nachází studna a dále má od 23. 7. 2018 příslušnost hospodařit s pozemkem 
parc. č. 581/15 v k. ú. Valeč, na kterém se nachází rovněž studna.  
 
K bodu 2., jakému subjektu byla od 1. 1. 2015 do 20. 5. 2020 poskytnuta možnost čerpání vody 
z těchto zdrojů – jak čerpání placené, tak také pouze s vědomím správy Státního zámku, 
uvádí Národní památkový ústav, že možnost placeného čerpání ani čerpání vody s vědomím 
správy Státního zámku Valeč nebyla v určeném časovém rozpětí jinému subjektu poskytnuta. 
 
Logicky tak není udělen žádný souhlas, a tedy není odpověď k bodu 3., kdo dal k případnému 
čerpání vodního zdroje souhlas (prosím vždy kopii žádosti a souhlasu). 
Národní památkový ústav nedal v rozpětí od 1. 1. 2015 (u pozemku parc. č. 581/15 od 23. 7. 2018) 
do 20. 5. 2020 k čerpání vody souhlas.  
 
K bodu 4. neexistují doklady, které prokazují provedení případných plateb a jejich výše, data 
realizace. 
 
Ani neexistují doklady k bodu 5., na jejichž základě by bylo čerpání povoleno. 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
Přílohy (počet svazků) 
bez příloh 


