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M3gistrát města Ostravy Nová radnice

Odbor životního prostředí, oddělení v®dního hospodářswi'

Prokešovo námě5ti' 1803/8

702 00 0strava

V Zubčicích dne 1. 5. 2021

Vzhledem   k převzetí   a   dalšímu   provozu   lokálni'   distribučni'   5oustavy   naši'm    klientem

{sp®!ečnost UCED s.r.o } se snaži'me zji§tit
5oučasný  stav  naplnění  požadavků  legislativy  při  prwozování  zařízení  obsahujíci' závadné
látky,  zejména  zákona  254/2001 Sb.,  Zákon  o vodách a  prwáděcí vyhlášky 450/2005  Sb.,
®  náležitůstech  nakládání  se  závadnými  látkamj  a  náležitostech  havarijního  plánu,  jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých nás]edků.

Z toho důvodu bychom vás rádi požáda[i o poskytnutí informace, zda evidujete Havarijní plán
pro transformátorwé rozvodny, které jsou provozovány v rámci lokální distribuční soustavy
v !okalitě CTpark Hrab®vá 1, m a W, CTpark Hranite, CTpark Nový Jičín a CTpark Lipník n@d
BeĚu®u, a zda by bylo možné nám jej poskytnout za účelem jeho aktualizace a předložení v již
5chváleném p®jeti'.

Předem   děkujemĚ  za  jakoukoli   informaci   poskytnutou   prostřednictvím  jednoho  z  níže
"edených kontaktů.
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magištrát měst3 0stFavy
odb®r ochrany životniho prostředí

Vaše značka:      neuvedena
Ze dne:
Ě. j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:

E-mail:

Datum:

] 7. května Z021
SMO/26756Ů/21/0ŽP/
S-SMO/261892/2l/OŽP/3

] 9. května 2021
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ARPIS a.s.

Poskytmuti'  imfůrma€€  pod]e  zákofla  ě.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informa€Ím,
v€ znění p®zdější€h př€dpisů

gr::nlíĚáks:#kt:oái#sd,r::ls;dd|::r #og:;ía„::#aí#o:ídaoc:
podle zákona ě,106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve  svém  podání  podatel  požádal  odbor  ochramy  životmqio  prostředí  Magistrátu  města  Ostravy
oposkytnutí    informace,    zda    se    vevidenci    zdejšího    odboru    nachází    havarijní    plány
pro transformáíorové  rozvodny,  které  jsou  provozwány  v rámci  lokální  distribuční  soustavy
v lokalitách CTpark Hrabová, 1, 111 a IV, CTpark Hranice, CTpark Nový Jičín9 CTpark Lípník nad
Bečvouajejichposkytnutízaúčelemaktualizaceapředložem'vjížschválenémpojeti'.

Na základě Vaší žádosti Vám odbor ochrany životnmo prostředí Magistrátu města Ostravy, jako
pwimý subjgkt p®dle ust. § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacfm,
v€ mění pozdějších předpisů, sděluje, že se ve zdejší evidenci požadovaný dokument pro lokalitu
CTpark Hrabůvá, 1, 111 a IV nenachází. Pro úplnost odbor ochrany životního pro§tředí Magi§trá"
města  Ostravy  sdčluje,  že  CTpark  Hraníce,  CTpark  Nový  Jičín,  CTpark  Lipník  nad  Bečvou
nSspadá dů jeho správního obvodu.
Informa€i Vám poskytujeme bezplatně.

E]m

Prokešovo nám. 8, 729 3Ů Ostrava
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