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Oddělení vnitřní správy

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 9/2017
Č.j.: MJ/21225/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  20.04.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Odbor  životního  prostředí,  jako  vodoprávní  úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální
stavební  úřad příslušný podle §15 odst.  4 vodního zákona a § 15 odst.  1 zákona č.  183/2006 Sb.,
o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
"stavební zákon"),  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“).

Žádost o 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. Údaje  doplnit materiály od výrobce, 
nebo jinými materiály, z nichž budou údaje uvedené v odpovědi vyplývat.

 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 zaslaní jeho elektronickou kopii.

 Kdo  je  dle  informací  MěÚ OŽP provozovatelem uvedené kanalizace,  a  zaslání  v  elektronické  
podobě dokument, z něhož údaj o vlastnictví OŽP odvozuje.

 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. K tomu zaslat elektronické kopie  
všech příslušných rozhodnutí orgánů veřejné správy a ujednání, která jsou k dispozici.

K dané žádosti bylo sděleno:

Platí sdělení OŽP MěÚ Jeseník ze dne 2.1.2017 č.j. MJ/64049/2016/2017/02/OŽP/Ne. V archívu MěÚ
Jeseník se nenachází žádná dokumentace či povolení na zmíněný úsek splaškové kanalizace. Může se
jednat  o  kanalizační  přípojku,  pak  je  povolujícím  orgánem  stavební  úřad  MěÚ  Jeseník,  odbor
stavebního úřadu a plánování, nebo se jedná o nepovolenou stavbu. Doporučujeme Vám, obrátit se
s dotazem na Obecní úřad Ostružná, protože je majitelem a provozovatelem splaškové kanalizace obce.
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