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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 18/2020 
Č .j.: MJ/29483/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 10.06.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 

Žádost o sdělení: 
 
Žádost  o informace k trativodu  z jednostranného chodníku v Bělé pod Pradědem u silnic l/44 stan. 53,791-
56,886 a ll/450 stan. 33,951 
Trativod byl postaven, když nebyl dodržen stavební projekt na parcele č.1032/7117 v katastrálním území 
Domašov u Jeseníka, přestože nebyl proveden odborný hydrogeologický posudek.  Dle odborného hydrologa 
RNDR. K. M. z UNIGEO a.s nebyli provedené potřebné hydrologické úkony (vyjádření odborného hydrologa 
máte k dispozici). 
Žádám o vyjádření, jak bude naloženo s trativodem vybudovaným načerno, bez řádných stavebních úkonu. 
Trativod ohrožuje studny okolních domku. 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 

Město Jeseník zastoupeno Městským úřadem Jeseník, Odborem dopravy a silničního hospodářství 
obdrželo dne 10.6.2020 pod spis.zn. MJ/29483/2020 Vaši žádost o poskytnutí informací (dat) 
k trativodu z jednostranného chodníku v Bělé pod u silnic I/44 stan. 53,791 - 56,886 a II/450 stan. 
33,861 - 33,951.  

Po prověření Vaší žádosti, Vám sdělujeme následující informace: 
Dne 28.5.2018 bylo Městským úřadem Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství zahájeno řízení 
o dodatečném povolení části stavby  Spis. Zn MJ/30221/2018/ODSH/MK -Jednostranný chodník Bělá 
pod Pradědem u silnic I/44 stan. 53,791 - 56,886 a II/450 stan. 33,861 - 33,951, a to části "úsek 
7 - vsakovací jímka". V průběhu řízení byly účastníky řízení podané námitky týkající se provedení 
posudku o zasakování a také obav o znečištění studní a požadavku na provedení vzorků vody ze 
soukromých studní na obecní náklady. S ohledem na rozsah podaných námitek, požádal Městský úřad 
Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství o spolupráci, tj. posouzení námitek dotčený orgán – 
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, kterému také předal „Vyjádření k posudku – Vsakovací 
jímka par.č. 1032/2, k.ú . Domašov u Jeseníka (LBprojekt, V/2017)“ vypracované RNDr. K.  M. 
Po dodání stanoviska jmenovaného orgánu bude v řízení pokračováno.  
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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