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Žadatel :   

Dne 12A 2Ů21 jsem obdržel sdělení Odboru ochrany životního prostředí Magis
ve  věci  stižnosti  vypouštění  odpadnich i Majovského 81/34,

kterÝjevevlastnictví .
Dle   5děleni   Odbor  ochrany   životníhů   prastředi   prwedl   dne   11,2.   2021   vodoprávní  dozor  dle
ustanovení §  1" vodního  zákona  a vyhodnotn  stížnost jako  oprávněnou  s podezřením  na  páchání
přestupku dle §  116 odst.1,  písm.  b) zákcma  č, 254/20ŮI Sb. V dané věci  bylo zahájem vodDprávní
řízení.

Ve smyw ustancmní §  13 zákona č.  106/1999 Sb„ o svob®dném  přistupu  k informah v platném
znění,  žádám  Odbor ochrany životniho  pro5tředi  Magi5trátu  města  05travy o  po5kytnuti následujicí
infůrmace :

1,    Kop"    zápisu   zprovedeného   vodoprávního   dozoru   dne    11.2.    2021   ve   vÝše    wedené
nemovito5ti ve vlastnictví A e e c a a a uc e c a ov  dle  ustanovení §  110 vodního
zákona.

2.    Jaká   byla   ve   smyslu   ustanoveni   §   110   vodnfho   záko"   uložena   kankrétní   opatření
kod5traněnízjištěnÝchzávad,vjakémrozsahuatermínechjejichodstranění.

3.    Kopii rozh®dnutívydaného ve vodoprávním řízení.

Po zpracování pož@dované informac€ a vyhotwení kopií žádám o zaslání na  níže  uvedenou adresu,

příp@dně o vyzvání k osobnímu vyzvednuti'.

V 0stravě dne 15. dubna  Z021
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.Poškytnutí  infbrmac€  dl.e  zá.ko.ria  č.  106/.1999.  Sb.]  o  svobodEiém  přístL[iui
k infor]"€]rm, v p[atném. z.nĚní..

Dn€   16.04.2021   ob.dF.že.l  oclbb.L.  ochi.qiiý  Ži.v(]tního  pL.ost.řed]'  Magistrátu  i]iěs{'a  Ost]'a\J}'  Vaši
Žá[lost   .ii   :i]oskyti"t]'.   i.]i:foi.mace   dle   záko.]ia   Ě,    ].06/1.9.99    Sb.t    o    svůbodtiém    přístui.Ju
.k  inft]-iTiac.J`.ni, v.€ znění  pozdějšfcli p.ř..edpisů (t[ál.i] j€n. .,zá.kon .ě,106/1999  Sb,E+}.

V p:ot]ai]é žá.dos.ti žádá.ie o půskytnutí následujícich..inr`ormací:

].    .K.o.Pi.i   zá]'ii.sLi  ,'Ž piLovedců..ého  .vodFí]]rá..iJníh.o   ddzo].u   ze  diic   ] 1,2,2'021..z.n€iiiqvitos.ti
].qdiri]iého dom.u ]ia u]Í,c

2..   .Triká.  b.ýla  v.c  *iiTysli]  .§   110  Voclního ..Žá'komi  u]Qže"  konk].ét.ní  oijai.ření  k  odsL.]'a]ičiií
Žjištěii}'r[h .zÉvflčI, +' j{il{ém i'ozsa)iiL a,.t.g.i.[i]{ti€ch jejícli E]cl.sti-{iriěiií

•..i ,    KL}p.Íi i.ozh.odnLLtí. .v}'dflného ve vodopi'áviiíiii. ť.Ízení

Ma±ri§trát.  města  Osti.avý,  o.dboi.  dchrfliiy  žívotního  pi.Óstť.ed]'  jako  věc.ně  a  mi'stně  ijříš]..ušii}'J
vt)tl{}]]i,+ávii.f.   i'it'ad   podle   ustflnwení   §106.  zákon#   č.   254/2001    S..b.,   o   .vodách   a   o.   zmčně
iiěkt€r}'Jch  7,EikQu.ů,  ve zně]i.í. pozdějších p.ŤedpisťL .a j.al{o poviiuiý  sLibjekt půdl€  ustaii{t\J€Ji]'  S .2
ocls[,   2  zákona  č.   106/.1999  S.b.,  Vám,   v  soul.adu  s  ust..   §   14  odst.   5  píshi.   d.)  zákoim  č.
] 0Ů/1999  Šb„ pttskyt-uje tuto iii].To].maci.:.

P}'otokc}.}  vS  \íě.ci  kontt.o}}' dodL.žováni' ustano`'em'  záko", č.  254/200]  Sb„  0  vodách  fl
{Ť .7,iiiěnč. někt.c.L.ých. záktinťL, v platném ziiění v' souvis[Ůsti s likviclac]r ocLpadriích .vótl  iia

po.z?LTik+L ]].. 2. iJ..k.ů.  Eart.wic.S,

-      V den   ]{.Ů.i]tt.o].ý'   P}JLv   konti.oló.tJ.ahé.   osůb}'   +J}`.zvá]iy   k ná.pL.avn.ýni   bpatřéni'm,   ci   t.o

z.asl€peiiím   odtoku  .z.e   septi.k.ii`.  kt€rý  jů   flapojim  ,do   p.ř-]'l{bT]u   [i  j€ho.  ]]rav.id.e.ln}'"
\Jywá.žČ.nínT  o.Pt.áviiěTiou  fii.hio.iL  k..likviclaéi ii€i  či..5.tíL'nu  .oclpfldn.Ích  \Jod,  Dn€  .} 3 ,04,2{)2 I
byl{i pfln€m .AM vodóp.ráv"'mu ú]V.adu sděleno,. Že odtok ze sčptíku b.yl Ž.asle]7eii.

•-     V€  yěči  p.or+iĚčrií.  z.Ékbn.fl .ě..  2.54/2.001   Sb..,  na  pQžeriiku  p.ě.   v.k.il.  Bcii.t'ovice j.€

\Jed.enů př.estL]p kw.é Ěízční..

FJÍůkgšovo tiátii.  8,  729 30 C}Sli.ava
i í2          WwúJ.o Etmva. Éz
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lnf`ormaci Vám poskytujeme bez,platně.

Přílohy:
Kopie  pmtokolu  č.j.   SMO/166352/2l/0ŽP/ ,  sp.  zn.   S-SMO/719768/20/0žP/9  ze  dne
06. 04 '2021.
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