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Magistrát města Ostravy 
Odbor ochrany životního prostředí 

Prokešovo náměstí 1803/8 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

Č.j. : SMO/166356/OžP/
Sp, Zn. : S-SM O/7197 68/20/OŽp/11 

Věc : Žádost a poskytnutí informace 
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Odbor ochrany životního prostře dĺ Magistrátu města Ostravy provedl dne 11.2. 202.1 jako vecně a 
místně přislušný vodoprávní úřad na základě stížnosti vodoprávní dozor ve věci vypouštění 
odpadních vod z jimky objektu rodinného domu na ulici 
který je ve y►lastnicty+i  Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. 

Současně Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodl +n podání podnětu 
vecně a rnistně příslušnernu stavebnimu uradu k narizern k zajištěni likvidace splaškovych vod 
z výše uvedeného domu, zjištěni obsahu a technického stavu odpadni jímky. Věcně a místně 
příslušný stavební úřad je podle 132 odst. 2, písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb. zmocněn 
narizovat nezbytne upravy na stavbe tak aby stavba podle 132 odst. 3, pism c) tehoz zákona 
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životné prostředí a sousední stavby, 
popř~ipade nezpuscbavala_jině škody či ztraty. 

Vzhledem k výše uvedeným n skutečnostem žádám ve smyslu ustanovení 13 zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni, Odbor ochrany životního prostředí 
Magistratu mesta Ostravy o poskytnutí nasledujici informace : 

1. Zda a kdy byl věcně a místně příslušný .stavebni úřad Městského obvodu Ostrava - 
Radvanice a: Bartcsvice požádán Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy o provedeni závěru stanoveného při kontrole dodržování ustanovení zákona č. 
254/2001 Sb v souvislosti s likvidaci odpadních vod na pozemku p.č.  k,ú. Bartovice. 

2. Jaké konkrétní opatření, kdy a s jakým výsledkem provedl stavební úřad Městského 
obvodu Ostrava — Radvanice a Ba tovice na základě žádosti Odboru ochrany životního 
prostředí Magistratu města Ostravy vyplývající ze závěru vodoprávního dozoru 
provedeného dne 11.2. 2021. Zejména jaký je obsah odpadní jímky a její technický stag, 
zda splňuje kritéria pro odpadní jímky které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 768/2009 Sb., a 
technických požadavcích na stavby. Zda je předmětná jímka vodotěsná, bez možnosti 
jakéhokoliv odtoku a zda má zajištěné větrání, atd. a na základě jakého povoleni a kdy 
byla jímka postavena. 



Prohlašuji; .že jsem .si vědom. skutečnosti, že za. požadovanou informaci jsem povinen zaplatit 
úhradu trynalQžených n~kladů ria poskytnutí infórrnace dle přislu"sněho sazebriĺicu. 

V Ostravě dne 14. října 2021 



Magistrát města Ostravy 
Odbor ochrany životního prostředí 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-ma11: 

Datum: 

14.10,202 t. 
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Poskytnutí informace dle zákona č: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v ve 
znění pozdějších předpisů -- prodloužení lhůty 

Dne 14. 1 0.2021 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy Vaši žádost o 
poskytnuti informace dle zákona Č. 1.06!'1999 Sb,, o svobodném přístupu k linformacím, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 106/1999  Sb."). 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, jako věcně a místně přislušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení I 06 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některýeh. 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 
106/1999  Sb., Vám sděluje, že informace požadované v bodě 2 náleží do působnosti obecného 
stavebního úřadu Městského obvodu Ostrava-Radvanice aBartovice, která mu byla svěřena Obecně 
závaznou vyhláškou č. 14/2013, Statutem města Ostravy. Jelikož si musí Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí tyto informace vrámci součinnosti vyžádat, bude lhůta pre 
poskytnuti informace dle zákona Č. 106/1999 Sb. prodloužena dle u.st. 14 odst. 7 písm. a) zákona. 
Č. 106/1999  Sb, o deset dní. 
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Magistrát mČsta ostravy 
Qdbor ochrany ŽÉvotnÉho prostředí 

Vaše značka: 
Ze dne: V . , . . ., . ~..J., 
Sp. Zn:.. 

Vyřizuje: 
Telefon 
. -máji: 

Datum: 

14.10.2021 
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Póskytnutí informace dle zákona Č. 10611999' Sb., 'o svobodném přístupu: k informacím, ve 
znění pozdějších 'předpisů 

'Dne 'I.4. .10,202:1 ob'drLeF odbor ochtany živótniho prostř~di Magistrátu .města Ostravy Vaši žádost o 
poskytnuti in.fox~rtiace dle zákona č. 106/1999  Sb., o.svobadnénl přistupu k• info.rmacim, ve zněni 
póždéjších předpisů (dále Jen „žákon Č. 106/1999 Sb:"), 

V podaně ádosti žádáte o poskytnutí následujících informaci: 

1. Zcicr, a kdy byl věcně a rn lsrně přfs~h išný slave bn í úřad Městského obvodu  Ostrava-Radvan i ce. 
aBartovfce .pážadan Odbcr ern odhrany žřvotmáho pr•ostr:edi Magřsi`rálu města Osti•avy o 
.provedení závěru stanoveného při kontrole dodržování ustanovení zákona Č. 254/200] 'Sb., v 
souvíslosii s likvidací odpadních vod na pozemku p. Č.: , Ic. ú. Barl`ovice. 

2: ,lake konki ctni opixiťená, kdy a. s jakýrn vý~•ledkern proi~edl sigrvební úřad Méstskeho obvodu 
Osít ava-~.Radvanice a Bar~tav.ice ná základě žadosti odboru ochř any životnil'zo pí ostf•edi 
Magistrátu města Ostr•avy vyplývajicí ze závěr •a vodop>"áůrlího dozoru provedeno dne 
11 02 2021 Zejtr7ěna joky je obsah odpadni , junky a její technický slav, zda spliruje lritc;•icr 
pro odpadní jímky, ktet i jsou uvedeny ve vyhlake Č 268/2009 Sb., o iechmGkých 

~ža~~~í ~l~ ~a stavby. Zda je e předrrrě tnc~: j ir~rkcr ~vo da tésr~á, bez .ri~ ožnost`ř jakéhokoliv o dto ku .p . . . 
a zda má zqj/štěné větrání, atd a. na základě jakého povolen/a kdy byly jímka postavena. 

Magistrát města Ostravy, odbor öchrany životního prostředí jako věcně a místně příslušný. 

vodopřavni ú.řad podle ustanoveni 106 zákona č. 254/2001 Sb.,. Q vodách .a o z.nz,éné nékterjrch 
předpisu ve : zněni. d~d~'~I~h řodpisil. á jako povinny subjekt podle ustanoveni §:2 odst'. 2 zákona č, . . . p . ,1 

10611999 'Sb., Vám, v souladu s' ust. .~ 1.4 odst: 5: písm. d) zákona ě: 1061I.9:99 Sb., poskytuje tuto 
'informaci: 

.1. Pro zjištění technického stavu jímky' na pozemku parc: č.. v k, ú. 13artav•ice byl podán 
podnět na přlšlušn.ý stá.vebnÍ 'úřad městského obvodu Rad Vance aBartovice dne 
26.07•.2021.. 

2. Dne '3Q07.202í bdržel úřad městského' obvó'dn Radvanic'e a Barbvie'e podnět odboru. 
ochrany 'Životního. prostředí Magistrátu města Ostravy ke. kontrole jímky na pozemku pare. 
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Č. v k. ú. Bartovice. Vlastnici pozemku v této době již aktivně řešili záměr vybudování 
nové žumpy, která měla být realizována Po obdržení ů.zemního souhlasu příslušného 

stavebního úřadu. Vlastníci pozemku požádali o tento územní souhlas dne 13.09.2021, 
souhlas dosud nebyl vydán. Z výše uvedeného deivodu upustil stavební úřad městského 
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jelikož obvodu ~d~rantce a Bartovice od provedeni kor~trolni problldky st~va~~~;~ ~:mpy,  ta 

m:á být ihned Po vybudování nové žumpy odstraněna. 

informaci Vám poskytujeme bezplatně. 

,~ _ :~~~~loba; 
Sdělení k žádosti o součinnost úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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