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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad,
OŽPZ“) obdržel dne 21. 2. 2020 od Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a
památkové péče (dále jen „MěÚ Humpolec“) postoupenou část Vaší žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů z důvodu, že část požadovaných informací se týká malých vodních
elektráren (dále jen „MVE“), které jsou v působnosti krajského úřadu, OŽPZ jako příslušného
vodoprávního úřadu podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o
MVE Sedlice na řece Želivce a MVE Trnávka - hráz na řece Trnavě, obě v okrese Pelhřimov.
K Vaší žádosti uvádíme, že krajský úřad, OŽPZ nemá technické údaje o předmětných MVE,
které byly stavebně povoleny v roce 1928 (MVE Sedlice) a v roce 1996 (MVE Trnávka) tehdy
příslušnými správními orgány, projekt MVE Trnávka je pravděpodobně uložen v Moravském
zemském archivu Brno. S žádostí o konkrétní údaje je možné se obrátit na vlastníky těchto
MVE, konkrétně MVE Sedlice – „1. elektrárenská s.r.o.“, Mánesova 56, 370 01 České
Budějovice, MVE Trnávka hráz - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5.
K Vaší žádosti uvádíme následující:
K bodu 1) a 2)
viz odpověď MěÚ Humpolec ze dne 20. 2. 2020
K bodu 3) – instalovaný výkon
MVE Sedlice – výkon není vodoprávnímu úřadu znám
MVE Trnávka hráz - celkový výkon 186 kW (malá turbína 70,6 kW, větší turbína 143,0 kW)
K bodu 4), 5) – výpis manipulačního řádu – viz příloha
Trnávka – str. 19-21 Manipulačního řádu a rozhodnutí o schválení jeho změny ze
dne 12. 4. 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Sedlice – str. 18-20 Manipulačního řádu
K bodu 5) – minimální zůstatkový průtok, způsob výpočtu
MVE Sedlice – způsob výpočtu minimálního zůstatkového průtoku není v manipulačním řádu
uveden, místo měření je na výpusti z VD
MVE Trnávka hráz – způsob výpočtu minimálního zůstatkového průtoku není v manipulačním
řádu uveden, místo měření je na výpusti z VD
K bodu 6) – doba platnosti povolení k nakládání s vodami pro MVE
Sedlice – není omezena
Trnávka – není omezena
K bodu 7) – způsob a místo měření minimálního zůstatkového průtoku
MVE Sedlice – zajišťuje se spodní výpustí, měření je na výtoku pod hrází
MVE Trnávka hráz – je regulováno průtokem MVE, měření je na výtoku pod hrází
K bodu 8) a 9) – porušení manipulačního řádu
není krajskému úřadu známo
K bodu 10) – viz odpověď MěÚ Humpolec
S požadavky na vysvětlení konkrétních technických údajů o manipulaci, které nejsou
vodoprávnímu úřadu známy, je možné se obrátit na centrální vodohospodářský dispečink
Povodí Vltavy, státní podnik.

Ing. Jaroslava Pavouková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy elektronicky:
1. výpis z MŘ Sedlice,
2. výpis z MŘ Trnávka
3. změna MŘ Trnávka z roku 2019
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