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Magistrát města ostravy 
Odbor ochrany životního prostředí 
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702 00 Ostrava, Moravská ostrava 
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Věc : žádost o poskytnutí informace a podnět ke kontrole vypouštěni odpadních 

vod a jejich likvidace. 

žadatel : 

odbor ochrany životního prostředí provedl dne 11,2. 2021 jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní uřad na základě stížnosti vodoprávní dozor ve věci vypouštění odpadních vod 

z jímky rodinného domu na ulici , který je ve 

vlastnictví  Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. 

V průběhu vodoprávního dozoru dne 11.2. 2021 bylo zjištěno, že vlastníci 

 odebírají ročně cca 180 m3 pitné vody, z čehož je nepochybně, že ódpadní 

vody představují ročně cca 120 až 140 rii3, které projdou odpadní jí nkou a vzhledem 

k tornu, že nejsou řádné vyváženy a $ ohledem na malou kapacitu jímky (dle dostupných 

informací cca 1 5 m3  vypouštěny a vsakovány do okolních pozemků, zejména parcelní 

, vše v ochranněm pásmu vodního 

zdroje. Množství odpadní vody a dlouhodobost jejího vypouštění (cca 11 let ve vlastnictví 

manželů ) je nepochybně vážným ohrožením jakosti a zdravotní 

nezávadnosti vodního zdroje. 
Z uvedeneho e zřejmé, že prúměrne měsíční mnozství odpadních vol z nemovito' ti 

manželů  je cca minimálně 10 až 12 m3. Při kapacitě odpadní jímky 1,5 m3 to 

představuje osm krát vyvést jímku měsíčně. Vzhledem k tomu, že odpadní voda a fekálie 

nejsou z jímky řádně vyváženy je nepochybné, že těch 10 až 12 m3 měsíčně, tj. cca 120 až 

140 m3 ročně musí nutné skočit na sousedních pozemcích a s ohledem na svažitost 

terénu zejména na pozemku parcelní číslo Na základě provedeně kontroly bylo 

manželům uloženo „zaslepit" rou řepadu z jímky vedoucí směrem 

k příkopu a hranici lesního pozemku parcelní číslo  okrajem pozemku parcelní číslo 

 
Při průběžné kontrole pozemku parcelní číslo  jsou zjišťovány části pozemku, které 

jsou neustále podmáčeny. 



'Vzhledem k výšé uvedeným skutečnostem a dalším skutečnostem zjištěným zejména při 
kontrole v racci vodoprávního 'dozoru jž nutné iajistit'provedení': 

odpojení odpadní: jírnký 'nejen d vyvedení odpadních.vod dá příkópu (což' mělo 
být údajné pd kontrole provedeno), :ale 'vŠéch dalších vsaků vedených na pozemek 
parcelní číslo , případně další 'sousédnf pozemky, protože jo nepochybné, že 
120 až '140 m3 odpadní vódý nutné musí někde odtéct; 
zajistit,: aby: věcné a místně příslušný .stavébňí úřad '(odbor stavebního řádu, 
dopravy a životního. prostředí' 'úřadů městské 'čás i 'Ostrava -- Radvanice .a: 
'8artovice) proved ve smyslu příslušných ustanovení stavebního' zákona kantrolu. 
stavebně téchnĚckěho stavu jímky a zeJm na 'zjistil její kdbick ► obsah, .což bylo již 
stanoveno v protokolu o próvedeně kontrole dne 11:2.. 202.1' a stavební úřad nic 
neprovedl; 
dále zajistitaby.štavební úřad při'zjištovánístavebné technického:stavu jímky zjistil 
.exřstend dal ích"tzv. „přepadu." a vsakú vedených z jímky; 

- zajistit dostatečnou 'průběžhou kantralu vyvážen( naakumulovaných odpadních 
vod v návaznosti. ňa množství odpadních 'voď a skutečnou kapacitu Ódpadní jímky,: 

Dne 14:10. -2021 jsem ve smyslu ustanoveňí :§ 13 zákona Č. 106/1959 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném 7n~éní, podá! Odboru ochrany životního prastreďí 
Magistrátu města ostravý žádost o poskytnutí následu jíoí informace 

L. Zda a kdy byl věcné d místná příslušný stavební úřad .Mě L i éhó'obvodu'.astrava 
-- Radvanice' a Bartovice' požádán Odbarem ochrany životního prostředí' 
Magistrátu města Ostravy o provedení závěru stanoveného při kóntřale 
dodržování ustanoveni zákona Č. 254/2.001 Sb v souvislosti s likvidaci odpadních 
vod na pozemku 'k4.  Bartóvioe: 

2. Jaké konkrétní o.patr=énť; kdy a s jakýrn výsledkem provedl stavéhrtí úrad 
' Městsl~áha obvodu Ostrava - :Radvarrice"a Bartovice nÚ zákládá žádosti' Odboru 
ochrany Životního prostředí MagistrátU města ostravy 'vypl}ývajíaí ze 'závéťú 
vodoprávního dozoru provedeného dne 11.2. 2.02z. Zejména jaký je obsah 
odpadní jimky d. jejÍ technicky stav, :zda splňuje kritéria pro odpaďní jťmky, které 
,jsou uvedeny ve vyřrlaišcé Č. 268/2009 Sb.; o technických požadavcích tra stavby. 
Zda je pi~edrnétná jímka .vo.dot.ésriá, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a zda ma 
zajištěné větrá ni; atd. a na záklcidé jakého povQlen r`. a kdy byla jímka postaveria. 

Z informací 'poskytnutých 'vašim úřadem dne 3.11. 2421 vyplývá: 

ad 1) žádost stavebnímu úřadu ke' kontrole .stavébně technického stavu' jímky a její 
kapacity byl vodoprávním úřadem podána .v 'smysiu. závěru kontroly až dne 26.7. .2021 
(téměř po půl roce od provedené kóntrolý); 

ad '2} jako informace k.tomuto bodu byla v přílozé zasláno sděleni Odboru stavebního 
řádu, dopravy a ivotr íhó prastřédí Úřadu 'městského obvodu Ostrava'- Radvaniče a 
8artovice ze dne 26.10.2021. Z tohoto sděleni vyplývá, že stavební úřad žádnou kontrolu 
stavebné technického stavu jímky a zejména její kapacity nezjišťoval :a neprovedl a celou 
:záležitást vyřešil pouze konstatováním, že manželé' padali dne 
139. 2021 oznáméní"o záměru stavby „žumpa na pozémkp parc, 'č. , k.ů.:Bartovice" 
s tím, že' bude provedena na pozemcích par,  Rovněž 

') w 



stavebňĹúřad nešděliÍ na základě jakého stavebního povolání či Ozn mení byla .stávajíc 

jírnkapostavena, zda pse nejedná o nepovolenou tzv. „černou stavbu". 

Je. nepochybné, že realizací stavby nově: ódpádní Jímky, potřebné kapacity a splňující 

příslušně právní normy a její řádné vyvážení, by byla sítuace s vypóušténím odpadňích vod 

na sousední pozemky vyřešena. Je však nutno vzít v, potaz časový horizont její .stavby a 

napojení na odpady. Od podání oznámení d záměru stavby jímky k její realizaci může 

uplynout i doba jednoho nebo více let. (Dle zjištěných iňfdrmací například )eň objedn vka.

plástové ji'rňky trvá cca půl až .třičtvrtě roku..) 

ze sdělení stavebního úřadu je nepochybně, že: se stavební: úřad .požadavkem na zjištění 

stavebné technického stavu jímky vůbec nezabýval a celou záležitost vyřešil pouze 

kónstatováním, že mánž&é  podali 13.9. 202 oznámení o záměru stavby nové 

žumpy. Není stanoven alespoň přibližný termín realizace. Pdkpd v záměru stavby manželé 

 uvádějí, že bude stavba žumpy próvedena na pozemcích parcelní číslo  
á. 

 Bartovice, tak je nutno uvést, že s avebni úřad se vůbec nepozastavil na d.tím, 

že pozemek parcelní číslo  byl odměřen za účelem zřízení a existence jako jediné 

příjezdové cesty manžeiů k jejich ňemovitósti (rodihnmu domu) a 

:sóučasňě. je na něm zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku parcelní 

číslo  jako jediné přístupové cesty. Věcné břemeno je řádně zapsáno v katastru 

nemovitostí. Z těchto důvodů je naprosto jasné, že stavbu nové jímkyne(ze realizovat tak, 

Jalo manželé prezentují ve svém oznámení žártiěru stavby. Týto: škutečňostř 

jsou nepochybné. stavebnímu .úřadu známy, přesto prezentuje takto podaný z iměr jako 

aktivní přístup manželů  k řčeni problěmu s vypouštěním odpadních vod 

z jejich nemovitosti. .z uvedených důvodů je nezbytné znát závazný časový horizont stavby 

. nově odpadní jímky a :zejména:její provedení a umístění. 

Z podobných nerealizovaných, nedořešených a slibovaných ,projektů manželů  

 zasahujících do majetkových práv vlastníků sousedních nemovitostí a 

životního prostředí vznikají soušedsk spory, které je nútno řešit právní cestou. Manželé 

 však veškerá jednáni a dohody odmítají, případně .slibují nápravu, 

. ~e nic nespini jakékoli upozornění považují za v hrožováni a útok proti sobě a takto své 

pócity prež~ntújí i při jednáních na úřadech, zejména na stavebním úřadu. 

Věcně a. místně příšlušh stavební úřad je oprávněn a povinen podle § 132 stavebního 

zákona nřizpvat nezbytné: úpravy na stavbě, stavebním pozemku nébo zastavěném 

stavebním pozemku tak, aby stavba podle § x:32 odst. 3, písm. cj stavebního zákona 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí a sousední 

stavby, popřípadě nezpÓšobovala jiné škody či ztráty. Z této své :zákonné :povinnosti 

stavební úřad. nic neprovedl. 

Z těchto uvedených důvQdc še jeví jako nezbytné řešení dosavadního stavu řádné 

vyvážení naakumulovaných :odpadních. 
.vod 

z%jímky v četnosti odpovídající mnbžštvÍ 

odpadních vod v žávlslosti. na kapacitě jímky a celkovém odboru. vody, což by mělo být 

p rů běžné. ko ntrb lová no. 

Ze sdělení vašeho úřadd že drze 21.iÓ, X02.1 vyplývá : „MMO ÓO.Pzávěrem uvádí, že 

provádř.n'amátkové*o .~~rtrol ve věci dodržován! rest. zákona č. 254/2001 Sb." 
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Ve smyslů při'šlušných ústarioyení zákona č.. 1Ó6/~.99 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím žádám o poskytnutí, resp, dopinění následujícíchihformäcí : 

1. Doplhěhf púvódaf informace  týkcrjfcf se  .stavebně technwkého štavv 

odpadnf ffrnl~ry manželů  u jejich nemovitosti Čp. 

1a ulici , zejr:rténa.,lejt.1{apacltyr 

2. Jali Často a s jaky'.m výsledkem. jsou provádény kontroly vyvážení odpadní 
Jímky manželu  u jejich nemovitosti Čp. 
na Ulici . Zda dorožflř .příslušné dókladý o 
vyvážení odpadních vod zejm4na po vodoprávní koiitröle dne 1L2. 2021 a 
dva r.alky zpětně před touto vodoprávní kontrolou. 

3.. I>1forrnacf a výsledku přestupkáŮéh& řizerif, které bylo vedeno protl
 na 2djtladé výsledku vodoprcfvxrí.kontroly ze dňe 11.2. 

2U21. . 

Prohlašuji, že jsem .si védorn skutečnosti, že za požadovanou informaci jsem povinen 

zaplatit úhradu vynalóiených nákladů na póskythufií informace di příslušného,sazebníku. 

V Ostřavě dne  1& listopadu 2021 

Přílohy
Výpočet množství v.pbuštěných odpadních vod; 

- Kópie katastrální mapy;. 
- Výpis. z katastru nemovitostí list vlastnictví

Výpis. z. katastru nemovitostí list vIaštnictví 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor ochrany životního prostředí 

Vaše značka: 
Ze dne: 

~ 
Spf zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Email: 

19. 11.2021 
SM iJ1769493l211aŽPt
5-SMO/750424l21 /dŽP/4 

Datum:.:. 26.11.202 L. 

zs 17-2D21 

Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu 
Radvaniee a Barta►vice 
Těšínská 87/281. 
716 Q►0 Ostrava 

Postoupení pro nepříslušnost, ve smyslu 12 zákona Č. 500/2004 Sb., správní ařád, ve znění 
pozdějších předpisů, Části žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Str., o 
svoh0€iném přístupu k informacím, ve znění pozdějších, předpisů 

Dne 19. x; l.2021 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o 
poskytnuti informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  ve znění 

• , . jen ~,. . r jepozděj~~ch ~edp~s0 dále  3~~~.on ~~ 10611~99 Sb. ~adatele kte n~p ~ ~ ~ ~ 
ve věci technického stavu žumpy, do které jsou svedeny

odpadni vody z nernov.~tost.~ umístěné na pozemku p.ě. která j e ve vlastnictví 
 (bod Č. 1 žádosti). 

' : ~r Jelikož je žumpa stavbou obecnou, je dle ust. ~ 13 zákona Č. 18312046 Sb., o územním plánováni a 
stavebním řádu, ve znění o~d~~'~lch předpisů, věcně a místně příslušným úřadem kposkytnutí p j P p ~ p ~ e 
informace le . . . dle  Č. 106~ l~~~9 Sb., ve věci technického stavu žumpy (bod Č. 1. žádosti), stavební 
úřad městského obvodu Radvanice a Bartbvice. 

vsouladu s ustanovením 12 zákona Č. 500I2004 ~b, správní ~~d v znění odbor ochrany ~ ~ ~ platném ~ ~ ~ , ~votnžho prostředí Magistrátu města Ostrav t ' ~~t žád ti b d 1 ibf  ~o►na ~ 
Č. [1 06I1999 Sb. žadatele, věcně a 
místně ~řisl~~ri~tn~ úřadu, u~n~~~ Č. 1218121~fv~, ~e d~~ 26.1 L.2~21 ,d Č. `. p ~ J 
SMO1769322I21;fOŽP , Sp. zn:. S-SMO175 0429121 /"OŽP15, které se  poznamenává do spisu. lsu. .p 

SouČasně v souladu sustanovenim 12 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
uvědomil odbor ochran  životního rostředí Ma istrátu města Ostrav  žadatele  kter m Je . 

, em ze dne 
26.11.2021, pod Č. j SMO1769343/21/OŽPI"  sp. zn. S-SMO/750429/21/OŽFl6. 

. . Příloha: žádost t~ poskytnutí informace dle zákona Č. 1 t?6~l19~9 Sb.- o svobodném přístupu k ~ y ~ p ~ 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Prokešovo nám. 8,729 30 Ostrava 
1,/1 wwar.ostrava.cz 

pvsta®ostirava.cz. 

1Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo úČtu 27.1649297309/0800 
!O DS 8zubv7w 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp, zn.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Email: 

Datum: 

19.11.2021 
SM Ul7 d 93 431211OŽ
S-SMO/750429121 /OŽP1b 

29. I 1.2021 

MS 
-2 -7 2U2i 

Postoupení pro nepříslušnost, we smyslu 12 zákona Č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni 

pozdějšieh předplw, časti žádosti o poskytnuti informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přistupu k informaeim, ve zněni pozdějšleh předpisu 

Dne 19.11.2021 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o 
poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. ve věci technického stavu žumpyy, do které jsou svedeny odpadni vody z 

nemovitosti umístěné na pozemku p.ě. v k.ú. i3artovicei která je ve vlastnictví 

 (bod Č. 1 žádosti). 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, vám sděluje, že není věcně a místně 

přislušným úřadem 'pro vyřizeni bodu ě. 1 žádosti, týkajici se technického stavu žumpy, do kterě 

jsou svedeny odpadni vody z nemovitosti umistěne na pozemku p .  v k.ú. Bartovice. Tímto 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životniho prostředí postupuje část žádosti (bod č. 1) o 

poskytnuti informace, věcně a místně prřisluŠnemu stavebnímu úřadu, kterým 1e stavebni uřad 

městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

° jást t niöst Ostravy 
~r i( 

IProkešovo nám. 8, .72930 Ostrava 
111 Vlwww.ost.ravs.oZ 

posta@ostrava.oz 

íč 00$45 451 DíČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27~1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor ochrany životního prostřed 

Vaše značka: 
Ze dne:. 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
ENmalh 

Datum: 

t91 L2021 
SMb/774.439121/OŽP
'S-SMO/750'429/21/OŽP/7 

02.1.2.2021 

,•• y ' ~ (. ~ : ~;: ~ /».' 

~ 

-Y •ít-2011 
~w 

Poskytnutí informace dk zákona Č. 1061.1999 Sb., o svobodném p.řístupu k informacím, .vé 

znění •pc~xdČjšichi p~e.dpisů 

Dne 19:11.•:2021 obdržel ódbor óoIirány životňíhó prást:řédí Magistrátu města Ostravy vaši žád$t. o 
poskyfinuti infonmace' die zákona Č.. 106/1 999 Sb.; a svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších pi•edpisů (d1e jen „zákon Č. 14611999 Sb."). 

V podanŤ žádosti žádáte o poskytnutí následujících informaci: 

.1. Jak často a š jakýrn výsledkem ,jsou pťovádérny kontl•öl.y vyvážeií odpitdní jímky rtiizr?žé1ů 
u jeji.•h nemavitosli c,p.  na ulici  v Osti•avě- 

Battövicích. Zda doložili příslušné doklady ú vyvážení odpadních vód zejména po. 
uodvpr•ávní kontrole. e. dne 11. 02.2021 a dva roky zpětné před touto vodopráivní kontrblou: 

2. Informaci  o iiýsledku přeš•túpkového řízení, které byló vedeno Proti  

 nu zaklaclě výsledku vodopi•avní kontroly ze dne 11 02. 2021. 

• IWlagistrát města Ostravy, odbor ochrany živótnílló: prostředí jako věcné a místně příslušný 

•vodoprá:vnx uřad podle ustanoveni• *106 zakona Č. 254/.2001 Sb., o. vodách .a o zrnéně některých 

zákotiů; ve zněni pozdějších předpisů a jako povinny subjekt podle ustanovení § 2 odst. 2. zákpria. Č. 

I.Ó611999 Sb:, Várri, v.souladu s. ust. *14  odst. 5 písm.. d) zákona Č. 106/1999 Sb:, póskytuje tuto 

informaci:. 

:1. Kontroly :dokladů o ódvožu odpadl ích vod jsou 'prováděny 'na základě  plánů kontrolní 

Činnosti, který je připravován 1 x za i ok a dále jsou provádčny mimořádné kontroly na 

základě podnětů; které vodQpr4vní úřad obdrží během své úřední činnó ti. Kbňtrolá 

likvidace odpadních vodu nemovitosti čp. byla provedena. dne 11.02.2021:, kde bylo 

zjištěno porušení zakona č. 25412001 Sb:, o vodách a o změně nékterych: zákonů, ve zněni 

ozd~'šíčh předpisů a s vlastník nemovitosti bylo vedeno přestupkové řízení. Další ~ ~ ~ l~ y 
kontrola u této netnovitosti•.bude.zahrnuta do.plinu:kontro1 na rok 2022.. 

2. K.tomuto bodu MILO OOP sděluje', .že výsledkem přestupkového řízení,, které'. bylo vedeno 

s , bylo uložení pokuty. 
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