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V Ostravě dne 30. 0

Věc: Žádost o poskytnutí informaž# d[€ zůkoma č. 10ó/1999 Sb., o svobodDém přístupu
k infoma€ím

Žadatel:

Tímto bych rád výše mdepsaný správn{ orgán chtěl popro§it ® poskymutí infomace ®opř. i o
zaslání materiálů). zda a kde se ve městě  Ostrava nachází záplavová  a povodňová území.
Hlavně mě zajímá městská část Ostrava -Nová Bělá.
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Mag istrát města Ostravy
odbor ochrany životniha prostředí

Vaše značka:      neuvedena
Ze dne:                   1. září 2021

§;j.žn.:          ;E%;fg`ž#i;í%P#,:

Vyfizuje:           
Telefon:             

E-ma i l :            

Datum:                   9. září 2021

Poskytnutí  informace  podle  zÁkona  č.106/1999  Sb.,  o  svob®dném  přístupu  k informacím.
ve znění pozdějších př€dpisů

Dne 1, září 2021 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost pana
čín, o  poskytnutí  infomace

podle zákona č.106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve  svém  podání  podatel  požádal  odbor  ochrany  životního  prostřeď  Magistrátu  města  Ostravy
o poskytnutí  informace,  zda a kde  se  ve městě  Ostrava nacházl' záplavová a povodň®vá úz#mí,
především v městském obvodě Nová Bělá.

Na základě Vaší žádosti Vám odbor ochrany  Životního prostředí Magistráfli města Ostravy, jáko
povimý subjekt podle ust. § 2 odst.1  zákona č.106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k infomacím,
ve znění pozdějších předpisů. sděluje následující.

Odbor ochrany  živomího  prostředí Magistrám  města Ostravy  stanovil  na  úz#mí'  města Ostrava
záplavová úzémí u těchto drobných vodních toku: Staroběl5ký pEFtok, Polančice. P]esenský potok,
Michálkovický potok, Ščučí, Podleský potok a Ludgeřovický potok.
U   významných   vodm'ch   toků      (Odra,   Ostravice,   Porubka,   Lučina,   Opava)  je   příslušným
vodoprávním  úřadem  ke  stmovení  záplavového  území  Krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství.
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lnformaci Vám půskytujeme bezplatně.
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