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Poskytnutí informace  
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 24.5.2013 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění Vám zasíláme Vámi požadované informace. 
 
Vlastníkem dešťové kanalizace v ulici Klínovecká je hlavní město Praha a Městská část Kunratice 
je na základě zákona 131/2000 Sb. v platném znění, pověřena k nakládání s tímto majetkem. 
 
Městská část Praha Kunratice dne 4.5.2011, č.j. MC P-KU 00899/2011 vydala souhlas s napojením 
do dešťové kanalizace v ulici Klínovecká pro vlastníka nemovitosti na pozemku č.parc. 357 a 358. 
 
Městská část Praha Kunratice na základě zákona 274/2001 Sb. v platném znění, §1 odst. 3 na 
základě a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 k zákonu 274/2001 Sb. nezajišťuje majetkovou a 
provozní evidenci, jelikož se jedná o oddílnou kanalizací sloužící k odvádění povrchových vod 
vzniklých odtokem srážkových vod a tudíž tato kanalizace nemá provozovatele ve smyslu 
uvedeného zákona. Níže si dovolujeme zaslat citaci předmětného ustanovení. 
 
(3) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší 
než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 
50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody1) a na oddílné kanalizace sloužící 
k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen „srážková voda“). Tento 
zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel. 
 
§ 5 Majetková   evidence   vodovodů   a  kanalizací  (dále  jen  "majetková evidence")   a  provozní  
evidence  vodovodů  a  kanalizací  (dále  jen "provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a 
kanalizace uvedené v § 1 odst. 3 zákona. 
 
 
 
 
S pozdravem  

Jitka   V o ř í š k o v á  
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 


