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Oddělení vnitřní správy

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 7/2017
Č.j.: MJ/12157/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne 07.03.2017 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování žádost
o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Sdělení,  jaké  technické  specifikace  má  splašková  kanalizace  v  místech  pod  pozemky  parc.  č.  95/1  a  95/6,
k.ú. Ostružná, tedy odbočka páteřní trasy obecní kanalizace.

Ve své odpovědi laskavě uvést jmenovitou světlost (DN) potrubí kanalizace s rozdělením podle částí, pokud se liší,
zejména DN na pozemku pare. č. 95/1, dále materiál z něhož je kanalizace vyrobena, a technické požadavky na
připojení k tomuto vedení kanalizace.

Tyto údaje laskavě doplnit materiály od výrobce, nebo jinými materiály, z nichž budou údaje uvedené v odpovědi
vyplývat.

Dále laskavě sdělit, kdo uvedenou kanalizaci zbudoval, na základě jakého veřejnoprávního rozhodnutí byla uvedená
odbočka páteřní trasy splaškové kanalizace vybudována, na základě jakého rozhodnutí bylo povoleno její užívání,
a zaslat jeho elektronickou kopii.

Dále sdělit, kdo je podle informací provozovatelem uvedené kanalizace, a zaslat  v elektronické podobě dokument
z něhož je údaj o vlastnictví odvozen.

Dále sdělit na základě jakého rozhodnutí a případně smluvního či jiného ujednání s provozovatelem, byla uvedená
splašková kanalizace připojena na hlavní kanalizační řad ve vlastnictví obce Ostružná, a na základě jakého ujednání
je toto připojení platné i nyní, a k tomu nám zaslat elektronické kopie všech příslušných rozhodnutí orgánů veřejné
správy a ujednání, která jsou k dispozici.

K dané žádosti bylo sděleno:

➢ Ve spisovně Městského úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územního plánování, jako
příslušného  stavebního  úřadu,  jsme  nedohledali  informace  o  splaškové  kanalizaci  na
pozemcích  parc.  č.  95/1 a  95/6 v  k.ú.  Ostružná.  Věcně  a  místně  příslušným  orgánem  pro
povolení splaškové kanalizace je Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí – vodoprávní
úřad. Tímto odborem Vám již požadované informace poskytnuty byly (informace ověřena u
vedoucí odboru).

➢ Dle informací ze spisu ve věci povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu
č.p. 57, Ostružná“ se na pozemku 95/1 v k.ú. Ostružná nachází kanalizační přípojka k tomuto
objektu. Dne 13.8.2001 bylo obcí Ostružná pro účely stavebního řízení vydáno potvrzení, že
dům č.p. 57 je napojen na obecní kanalizaci (bez bližší specifikace).

➢ Informace na následné otázky považujeme za bezpředmětné.

➢ Vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v k.ú. Ostružná je obec Ostružná.
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