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D®brý den,

v sŮu[adu s

Chtěl bych

středa 9. čewna 20219:12
Statutární město astrava
Kana!iza€e v Hrabůvé

zák®nem Vá5 žádám S po§kvtnutí infůrmací.

se ze#tat na to,jĚk vypadá příprava, plány a financůvání kanalizace v Ostravě-Hrab®vé.

1. Jednůtlivě etapy: Které "Et3py" kanaliza€€ ještě nejsou v jížní části Hrabové realízované?
2. Jednůtlivé etapy: V j@kém stavu příprav jsůu důsud ner€alizované etapy -projektová dčkumenta€e, kdy bylo
vydáno 5tavební pwůlemí a d® kdy platné, ve kterém roce je počítán® se zafinancováním.
3. V j@kém stEvu je příprava budování kana!ižace na uli€i Lužná? Kdo a kďy jgdnal 5 HrabSvou? Kdy naposledy
Hrabová v této Eá!ežito5ti kontaktůvala MMO {kdo a koho}?
4, V jakém 5tavu je příprava butiování kanalizace na ulici Bažanova? Kdo a kdy jednal s Hrabovůu? Kdy naposledy
Hrab®vá v této ŽálĚžit®5ti konťakt®vala MMO?

Děkuji za oďpověď.

S p®zdravem,



Sta*#*ĚFřŤi  iŤsěšS# SffiĚřaya
FŤiffiffis%řÉ&
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Vaše znač#a:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn,:

Vyfizuje:
Telefon:
FaH:

E-mail:

Batm:

09.06,2021
sM0l SS* *g# fx#ř

2021-06-18

Hrabgiuá" - sděl€ní

Pane inženýť€,

Ůbdržel jsem Vaší žádostg ktůrá s€ dl€ svéh® obsahu Ůká přípravy, plánů a finan€ování kanaliza€€ v Ostravě-
Hrabové. S Ůmédgm na v€]ikost př€dmětmého úžemí byla v rámci stavby „Inženýrské sítě Hrabová * kanalíza€e
jižní část" výst#vba kanaližace v Ostravě-Hrabové rozdělena Ha 6 jednotlivý€h staveb a vý§tavbu odlehčůvací
stoky  OS  IA.  3.  stavba  byla  dQkončena  v roc€  20049  odlehčova€í  stoka  OS   IA, jejíž  vybudování  by!o
nezbytným  předp®kladem  pro  napQjS"'  kanalĚzace  z Nové  Běté  a  pro  další  výstavbu  kana]iiHc€  v M0b
Hrabová, byla d®kůnčena v poce 2014.
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V současné době n€jsou stavebně dokončeny 4„ 5„ ani 6. stavba. V rámci 4. stavby byly zr€alizwány gtoky
C7 C-5 a €-á jejíchž vybudůvání bylo fl€zbytqb předpokladem pro napojení kanaljza€e z Nové Bělé.

Pm stavby „Inženýrské sftě Hrabová - kanalimce jižfií část - 4. a 5. stavba" a „Inž€nýrské Šítě Hrabová -
kanaliza€e jižní část -6. stavba" byly dokůnč€ny PD pm vydání Stavebního pwolení v dubnu 2Ů05.

Pro stavbu „Ťnžemýrské sftě Hrabmřá - kanflliffl€e jižmí Ěást - 4, a Š. stavba`S by!o vydáno stavební povolgní
v roce 2009, ktgré je platnÉ stále z důvodu průvedení stok C, C-5 a €-6. Pro realizaci této stavby je nutné
zpracwat PD prů prwgdgní stavby a provést zadávací řízBní na zhotoviteie stavby.
Vzhled3m k tomu, ž€ pr® stavbu „InĚ€mý"ké sítě Hrabová  -  kaDa]iza€€ jižmí ěÉst - ó. stavba"  neby!Ů
vydán®  stavqbmí  pwolení, je nutné  pro  realěz@ci  stavby  zpraSavat aktualizaci  PD  pro  vydání  stavebního
povoĎ€ní, vč[] důpragování tétů důk«m€ntace do úrovně PD pro prwedení stavby, zajistit stavební pwoleri &
prcwést zadávací řízen[ na Žhůtůvíte]e sťavby.

Přestůže jšme  se již k VašiiTt  dotarim  i  dotazům  dalších osob  k výstavbě  kanalizace v městském  obvodu
Ostrava -Hrabová něk®likrát vxjadřwaliS movu Vám sdělují , žg výstavba Vli stavsb se řidí výhradně PJá#gm
#m»cůvá#r' oů#Ůvy fl růFupjg voďovoď# ď kťŤHť}J!.zŮcž', ktgrý je aktualizůván usnesením z"tupiťelsL.va města,
napůsledy  uánesením 0677/ZM1822/1 l  Že dne  l l.12.ZŮ19,  Podle aktuá]ního  Pídn# #ť!c*##ová#í' oĎ#op #
růzvůjG vůďďvůd# ď *Ěžmfgf].zďg}rjE s financováním předmětných staveb počítánů v roce 2ŮŽ4/2025 ,
Dále mi dovůlte uvést, že d®šlů k výraznému navýš€ní míťy investic do vodovodní a kmalížační sítě až na 7ŮO
mil. Kč ročné. V iet€ch Ž014 -Ž039 přitom to bylů průměrně 333,85 milf Kč FGčně; jd€ t€dy o r!ái-ůst vůči
minulému obdůbí ® téměř ] 1 Ů%. Za účel€m takto razafttníh® posílení realizflční kapacity měgto vedl€ vlastn{ch
gdrojů využťvá i úvěru.
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Požadavek na vybud®vání kanalízace v ulici LužrŘé a rekonstmkci stávající kanalizace v ulici Bažanově jsme
zatím  neobdťž€li  ani  od  prwozovate!e  kanaljzační  sftě  (OVAK  a.s.),  ani  od  měst§kÉho  obvod,u  Ostrava-
Hrabová.

S pozdravem
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