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Po5ůqítflutff jflf®Fma€G půůie zák®na č& 1 ®Gťls33 5b.* ® sv®b®ůflém přístupu k iflf®ffma€im

Magi5trÉt města Ůstr@vy,  ŮdbůF ůH€ffiHsho pEffiovámí a BtavSbflĚfi®  řádu {dále jčfl „fflfigg.EgFiÉ#tů}   ŮbdFžSů dffie
I O,®8.ZŮ2 l  pro§tředmicwím SlekůFůffiické adF©§y poďatĚlffly Vaši žádHpst {č,  $7/ZŮZ ] } ® pŮ§kyffi#tí inf®fflaSe
ve smysĚu žÉk®mfl Ě.  ůcff/1999 Sb„ c Sv®bodmám přístupu k ÉnfůFma€!m, ve ffiěfl3 p®zdšjší€h Fř€ůpisů {ůáůg

jgm „Eákůn ě.  ů ů6/ I 999 Sb."}, kterou jste más požádáůa ® p®sky*mHtÉ nĚsl€dtijgcíGh imftrmaůi {ciSffcĚ}:

1 }    Byly k dťESm 9.5.2ŮI 4 ma dgffiůSť}pgrský FFŮůeEÍ: Třýsťůťftbťi řfldůůek tiůmů: U stdlistš, V h"Ěkůwém
sůds±* Ěůk#3if a M#gĚĚHiůN. Žř'ŠĚg## íftĚe#ýrskÉ síťě {vůd#, `Ešť§kf f iimgE, p3yn, ktmstižasE}?

Ž}    PrťĎ3ím Ů ."Ngtigť3i i35ůQrmť#€g, ktiů by§ EřĚzcwg[Í#Ig" ťiw#gE8Ůťgm} Sě€h#Ů šÉůťťýrEEý€h síÍí, tgft„ Edůi
i#gFšftEké síůě EřiÉůrvGilů aE€ť: s př{pťůĚ#Ě Frťi#ŮzťrMťs±&Šf#iE®"[S€S vť}důvůEžaísh Eí€Í ďEmwťĎk} ,

FŮNŮEůrvaťg#EřiEůrvťitSl p§:}ii'ečmůd#íČ:k síSí ť"ťEFř. EffE} či €lěkiriBkĚ Sfťě ťmflFř. ČEE}?
3}    V příEflděS žg EřiEůřvťri€lSFft bTI Eť}#krť}FftS iHwggSŮF* prť}sáH# Ů uwedeHí tť}h®#® i#ftesÉůrGi. PŮEud

dŤspŮ#wůegs iwfiormaeí, }aké ftůkSaťů by!y vyntilůĚgHťF rSEi vyůt#důruů#í těShtů sití* pr©3ím i a u#€d€ní
VÉši ťěť:htť} ntikSůidů®

4j    Edy byšy u výše txwgdew§ěh® Fg*ŮĎekíu zřfzgrťy kůF#pEgS#i iftžsFTůrské s{tě. prosfm. w€Et€ mĚEÍ€ a řůk®

K b®du 1 ůž 4 ĚÉdG§SÉ Vám sděLuj€mé] žS důkůmčĚHt}u stavbu, pŮpĚípůdě část EŤaťby Ě€hflpnůH samogtaffiéfio
užĚvámíg ize už!vaf v sůulfldu s §  119 Ůůst.  1} EĚkGHa č.  183/20Ů6 Sb,, Ú úEgffiHím pláffiůváffií a sůav€bHíffi fiáÉu
{dálů j€n „sťůvgbnĚ žákfln") na zákiEbdě kůlaudaĚmifiů s®uhEasu n®bů k®iaudačnĚh® rori®dmtitS*
SprávnĚ ak€y jĚkS j® gtavební pŮvŮ]enf a pov®lgffli uživŘmí dok®nčůHě sůftvby byly svĚřgny v rŘmSů pĚgnesgné
půsůbffiů§tí výkůnu sta#€bmÉh® ůřadu ma úEe"í StatutámíH® města Ůstravy dE€ Čl* 22 písm. €} bodu E  obĚůmě
zÉvazff±5 vyh§ášky města Ů5€ffiyy čr  14/EC 13, Ststuů měsťffi Osťffivyg ve mč"' p®zdějĚí€h Žměný jEdHcůlůvým
stavĚbffiím úĚaďům měs#ských ®bvůdů.

Vdméffl    přípafiě    S€   pFůt®    paž@dwafflě    &nf®ťfflaů€    ®   rea!Íža#i    @   kůIE"dE#E    Etavsb   ,#g#ť#ť'####
ff FťF»ŮuŮÚŮSfť!#  ffzrrE#{  vEtafiují  k půsůbmůsti  Ůřaůu  mĚEtskěho  Ůbvůdu  S3€zská  Ůgtffi#E  cdb"  ůEemHm®
ptiánůváHÍ a ĚtavebnÉho řÉtiu* Se §ůdlům TěšĚH§kĚ 35, TIŮ ů 6 0str&vaS ŘH BS: 56zbpub.
K rBalězaEi  a  kůlauda#ě  gSaveb  vodnřGh  děl  tj.  vůd®vodHĚ  a kanffliEĚční  řHd je  dle  §  15  ®dsĚ.  ů  pffisiušmý
v®důpďÉVŘf' Řř@d tj.  Magěstrát mĚs€a Ůgtravy3 Ůdb®r Ůchrany ĚěvůtHfhc pF®stř€dí, kt€rému byla Vaše žád®sů
c poĚkytnmí ůmfůďffiace p®stoupeH& ůmc ] E.8.2SžE .

Ěe průĚ® mvzů&hujĚ k pů§®bn®sůi ®db®ru ůŽBmfflího pEámvánÉ a stůvebfiĚh® řádu
Magistiám mě5tfl g§tF#vy.

můk©š®vo nám. 8, Tž9 3® ®§tFaua
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.Z u.stanovEpí §  ]4 .Qdst,.5 píÉ.m. c) Zákoria .ě..  1.06/199.9. Sb.  vyp!ývá., že. v .př{padě, že Požádovan.é. infoi.mače.
se,  nevzfd]ují  .k  .působnos.ti   ppvinného  .sut]jFktu,  ppvihný   sdbj€kt   žádost. .odloží   a  tut.o   cidůúodněnóu
skutečnost sdělí do 7 .dnft..ode dne. dqruč.éní.žádosti.. žadat.elí., .Nfl záld.adě..Ýýš€ uTédénéHo Magistrát ihěsta
OstrávF,.odhoiůÉémní.hop]á.noúá.nía.riffiv€bnfhořáduvri.Ěiž.ádqš.t.od[ožil.

•.„.otisk.úředního.růzftka`.L

IJá'Ie o.bů+ži':
MqÉ.is.tFát ťpěsta .Ostra.vy, Ódbai. Ů.chrany...živo.tn{ho...prostředí, v.Ódoprámí. L'iřá.d

ProkeĚovo nám. 8i .729.É0.Ůštrava
2/2        . mAmr.o§traya. €z

pošta©oštfaúa..Gz

Ič. 00845..451  I]l.č.CZ 00848 4§1
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Adrés®v.ánó: .Ůdb.ůr ú.=Čmp..íh.o pláh.oÝÉní a ..Stavebníh.B řÉdu,  mMÚ

Vá.žen.ý ůřa.d.:ě ,
tímto se na. Vás obracím v §ouladu §e zák. ě.108/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím o
PČ]Ěkytnut[. riá§leduj i`ci' iriforma.Ge..:

1 }         ,.By!ť ÉJgEiu.9..,,5.,`=O.|4...Ta.d.evp.lppersELý..ProjEk! : Výstay.ba. řad.wých. d.o.mů.: U sídl!Š.tě, V
hruškovém .§a.du , ]okaíitF. Mdg!iriovi .zříz.eny. í.r]žepýrĚké Šftě. {.Vdá, eJ.e.HřjnaF p[yn,
kanálizačE:}?

2}           Pi.osím o weden.Í infomace, kdo byl zřízovatelem ti.iwestorem} těch±o inžeuýrských síti, tzn., zda
i.Tžeiiýr§k.é§Itě.zřizova.la.Ó..beq,.pffpadfiĚ.prwozavatél/Žfizo.viitel.ťodbvodních.s.íti..(Smvák},
pmvůzo.vatel./zřizovat®]plynb+ýc.h.s.í#.{nFpř..RWE}.čiqlékti.c.ké...Sitě.{nap.ř,.čE.Z}?

"     p#uřip: Íds:'ožneu,:eŤ::#faot:+eamc í:#ksép#rkiFdýyj :řFy§ůrh giro°ž§# :au#:#%hn?tt%+F#:Sstí?Ír,a.
.pros.!rm. i c} wed.ení výš'i těchto náklad.ů.

4}          Kdy. bý]y u vý.še "ede.né.ho p.rojektu zřízeny komp.letní irižen.ýíĚké §Ítě, pro.§Íri, uvE.ďte.
mě§.íc a rok..

.Děkuj.i a jšem. s pezd'ravem

OdpoÝěů' ná tu..td Žádost, ůrosi'm.j ŽaĚl.ete zpět ria tento. B.mai],

•S.t:attftáťpŤ..rhě:5.t.t]:.Ů:iT?.t'`±`Ja.
•i`i€t(Jf€L.rÉ'it..-..QČ]L]C}.r.ú..t€.hf.it/x#.iti{.ist.Úý.`títj
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ma.gistrát mě§ta. Ostr.avy
pdbor .och[any živcitního p.rp§tředi

Vašé. znáčka;
•Ze dne:.

č'j..:.

S.p...zn,:

VyŤižuje:.
•Teleťon:

E-tnail:

.Datům : .

riguvedéha
1..8. sppa.202.:]
SM.O/48.3608/2.L/ÓŽP/
•S-SMO/4.6..1822/21/0Ž.P/4

30. .s[ůna...Z02.1
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Póskytnutí  informaÉí  d]c   zákom   č.106/199g   S.b.,   o   svobodnéri   přístupu  kimrorma€fm,
v€ Ž.něpí .ppžd.Ější.éh předpisů

Odb.or.  .ochany   živcriníh.®.  prostředí   M.agistrátu   mě.s.ta.  .Ostravy   ob.držél   dne   18.   s.rpná   2.021
postoup€ní  č.áÉti  .Vaši  žá.dosti  o  poškytputí  infprmadí. dle  zákoria  'č...1..0.6/.19.9.9  Sb.,  o. svobodnéHi
př..ístupu k iriůr.maGÍ.mí ve znění. poždějšíčh předpisů, .ddbórem územriíhQ Plánování sfavébního ř.ádu
Magis.trá.tu.městaostravy.

Ve .svém Po.dání . žádáté ®  poskym+ití. .ififorria€Í tý..kající se Stavby  „Výštavb?. ř.adovýč|i foď.inriých
důmů: U. Sídliště] V. hi.u.škpvém sadu., lQka]ita M.uglínov€€,. a .to:.

1)     Byl}].  k   datii   .9..5.2.0.14   .ťťa    dgýďlo.Perš7ď   .PÝojékÉ.:    Výstavb.a   řadóvých   .doiriÉ:    U   .s'Edli\šÍč.,
V  . h.ru.'sk.H+;ém    `sadLt,    l.okalita    Mugl}nciv,..   zřízeriy.  in7Že.ri.ýrské   sítě.  . {vcida\   .€le.k[ř..ma.,    pbiťT,
kaHáiiz.#ce);?

2)     Prós{rn  o  tťN]edpri{ iri:fiorriaee5. kdo Sý[. ář-izoťqtů|qťů  (iiw.estďr.f.m}  lěEhfo i.riženýTikýcft .`+{tíj  tžri.,
Žda ir!že.iTýpskó s.ítě. ii'.ízcťva].ď .o`b.e.c , Přť.ípaďnS prov.az.ova{el/zř{z&N]fltel .vódovodníFh s tií. (Smvak} ,
p"]ozq;aťellzŤízŮ+3x.{e+.p}#H.oÚQ.dnich :S.ťtí {riáÉř.. .HW E) či el.e.k{.}`.±cké.. šítě. (r}apř. ČEZ)?

3).    V Přípďdě., .ž?  zř.[zpvat.&lem by|  §oukrQmý i.me.Š.[Qr, .Pros{pi  Q.  ti+].gd.ěfií f.o.hóio  ť"esťpr.q.  P.Qkud
di.+spo"j.Éťe  i.nf iůrmacť,  jdkÉ   iiďklady  byly  vý"[í.o-ž€]iy  n€t  vybudovárií.  těchf.Ó  stiť.  pro.si'..m  .i
o "edení T]ý`ši. .1,.ě.€hťo nďFJ.aďE1..

4)     Kdy b.}i€y .ri. vfi.Š€ +w]ed€riěbQ projektu zřťz€fly kQmpleíní ir!že.nýrsJ{± +s.{tě, prQs.íri], tweďSe niěs.Ic ti
ro4'.

N.a zák]adě.. V.aĚ]'  Žá.dcts.tí  Vám  odbpi.  ochi'a.ný .živpmího  proštředí  MagistL.átu města  Osti.avy ják.o
povinný .s.úbj€kt .Podlé ..§  Ž ..ddst.;  1  zákona..č.] 06/199.9  Šb .,.. o  s.vob.Ódném p.ří.stupTi .k.ihfprmacími,
ve zněrií. pozdťÉšÍ.th .E}ředpisů,..sdě.luj.e k čásí.i:.týkqjí se staveb vodních .dě.l  {vodovod,.kanálizace}:

ad ].     bý.l.a. real.izováiia  stavba  vod®vůdu. pró .veřejfiou Potř.e.bu .a  Štavba kanal.ižáčé..pró  veřejii.ou

pótřebu.  fla. .základě  r.oz.hodp.uťí  ®dboru .oclirany  vod  a  půdy  Magis.trátu  mě.sta  .0.sti.?v.y
•č..1.036/05. 2e  dné. 5. .říjúa 2.005  zri..  0..VP/S€76/0.5/P   pÚÝolení  s.tavby  Ýodhí+.o  d..íla..  Dá.1e

bylo  i-ea.]i.zován.o  rozšíření. .vodowodu  pro. veřejnou  pot.řébu- na ....zá.kladě  rožhodnutí  odbdl.u

:.::]rgkyož,iov,o6t:ih,;]Pir,o ÉiEšť:g,iž|T.átsu_snLě:;#;r5a6T,|č,.ásÉ';82ť:o::'#|Fslt;vbĚ;mv:d2n:,i:
díla.,

Prókešwo. nĚm. .8;.729 30 0stráva
1 /2-.        vwm.ostravai cz.

po§ia@.o§trava..cŽ

lč 00845 451  DIČ CZ 00Ů4§.451
či§lo. ůĚtú 27-18492973.09/0800
ID D§ 5EuW7W



k č.j, SMO/48360&/2 l/CŽP/

ínvggtůrům   gtaveb  vodflvfldm   a  kanaEizfflSť=  pff®   vĚřgjmgu  půtŤsbfflg   kÉEré  bylF   povůlĚny
vod fl půdy Mftgistráffl měsÉa Ůstffflvy Ě*1ů36ffi5 ze dm 5, řÉjna

iE

2ů®5 bFÉfi gtffitutámf městn flEůfflva, ffiffikĚš®vfl náffiěsti 8, 729 30 flsÉFavfiS Ě€ ůŮ845451.
Invff sÉflrem    Étavby    mzšířEní   v®d©vodu   pm   vEřĚjfiou   p®třebu,    ktĚffá    byla   pfl+'Ůleffiffi
růžhodflHtím  gdb®"  Ůchffimy  živůfflího  pmstřgdí  MagisÉffátH  měgtfl  flfftffavy  Ě.18É/i2rvH
ze dnĚ  1.  břĚzffifl 2012  byl pfámř  subjekt Stawůs Stavbft a.s4S

ad3.Eůá#7gEzg;e4:t[:í%Vága€Setáťb:]:áskía%%€sh
*

životníhfl průstř©dí Magistrátu města tigtravy ffiĚflispůmj e.

ad 4.     Stavby  vBdůvoďH  a  kamaližacg  pm  v©ř©jmůu  půtřebu,  ktgré  byly  pŮvŮ]€fflF  ffůžhůdmitím
ůdbom očifirffly  vod  a půdy  MagistHátu  ffiěgta  ůstravy č.]Ů3É/ů5  zE  dnĚ  5,  říjHa 2flů5  a

iÉicohůžEá:%É§|t:ffÉyEybš:®vŮ::ant:É#uE;Í:#rcSE:áá:,Éf:ffů#:::Vmů:€E:tjživ:::íh300p:::EÍů::í
z§ů dffiě 1 E . #růsim€ ŽOŮ7*

SÉavba mEšířEní v®d®v®ďH prfl veřejmu poÉřebuS kteHá byla půvolema    Hůfiůdmutím ®dbflru
ochranF živoÉnÉhů pFŮstř#dá Mftgistrátu města Ů#tmvy č,18É/12ffEI ŽÉ ůme  fl  hřeEma ŽůE 2S
jBjflrmž inve§Éůfeffl byÉ p#á"í subjgkt Stavůs Stavba a.§„ se m u a ,

  byia  způg®bilá  k užívámí
oclfifflflF

IflfůFmaů& VÉm pSEkytuj ÉfflS bĚzplatmě.

g####ffi ######

Pm#eěSvo nám. a, 729 30 ®straua
Ž/Ž        w"ú®gtffiwa ,€=

P®ÉtE@C8±ffiv&.CŽ

®dboru
OstFavF č.85/12"H/K zĚ dm 2Ů+ grpna 2SE 2.

8Č GÚ845 4Ei  ffiBĚ CZ Ďů845 451
ĚS§l® ůčtm Ž7-1 ů4B2ů73®8fflůůů
€B BS 5Ěub#7w




