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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 14/2015 

Č.j.:  MJ/3000/2015  

    
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací 
 

Dne 12.6.2015 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí žádost o poskytnutí 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů:  

 

1. poskytnutí informací o obsahu listin obou úředních spisů vedených v letech 2014 a 2015 ve 

věcech z úřední povinnosti zahájených řízení (včetně přípravného – zjišťovacího) o opatření 

vodoprávního úřadu a odstranění stavby septiku ze zahrady par.č. 58, 946/2, 943/3, 946/1, 

946/3 všechny v katastrálním území Domašov v obci Bělá pod Pradědem. 

2. poskytnutí informací o obsahu listin obou úředních spisů vedených ve věcech offo zahájených 

přestupkových řízení proti vlastníkovi domu č.p. 34 v obci Bělá pod Pradědem, včetně 

nelegálně provozovaného septiku s trativodem na zahradě par.č. 58, 946/2, 943/3, 946/1, 

946/3 všechny v katastrálním území Domašov. 

 

K těmto bodům uvádíme: 

1. V roce 2014 nebylo vodoprávním úřadem vedeno řízení o odstranění stavby septiku ze 

zahrady v obci Bělá pod Pradědem na pozemcích par.č. 58, 946/2, 943/3, 946/1, 946/3 

v katastrálním území Domašov ani jiné správní  řízení s vlastníkem uvedených pozemků. 

V roce 2015, dne 24.3., bylo na základě Vámi podaného podnětu  na výše uvedených 

pozemcích provedeno místní šetření spojené s ústním jednáním. Bylo zjišťováno, jak vlastník 

nemovitosti č.p. 34  na pozemku st. 58 nakládá s odpadními vodami. Na tomto jednání byl 

vlastník pozemků poučen o povinnostech při nakládání s odpadními vodami a byly projednány 

způsoby řešení likvidace odpadních vod z rodinného domu. Z jednání byl sepsán protokol. 

Protože vlastník  nemovitosti neprodleně zajistil stavbu kanalizační přípojky a dne 14.4.2015  

byla nemovitost napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, řízení z moci úřední nebylo 

zahájeno. Svedením odpadních vod kanalizační přípojkou do kanalizační stoky přestala 

betonová jímka sloužit k jejich zadržování, není nutné její odstranění a lze ji využívat 

k zachytávání dešťové vody. Stavba jímky není vodním dílem, a proto vodoprávní úřad není 

příslušným správním orgánem, který by měl vést řízení o jejím odstranění. Sdělení o průběhu 

jednání a o jeho výsledcích Vám byly zaslány dne 26.3.2015 a 21.5.2015. 

 

2. S vlastníkem  domu č.p. 34 v obci Bělá pod Pradědem nebylo vedeno žádné přestupkové 

řízení, z toho důvodu Vám nemůžeme poskytnout žádné informace ani písemný materiál.  
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