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Bobrý den,

prů zajištění naplnění povinnůstí zákona o vodá€h by€hiQm vás rádi požádali o dostupné infcrmace týkaj!'€í §e
již €#istujíci'eh havarijních plánů k lůkálním distribuěním soustavám.

DetEi]y wádím© v §amůtné žádůsti zaslané v přiloze.
Předem ďěkujeme za vaši odp®věď a přejeme úspěšný den
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ARP]S a.s.

ž.ádd5t o pqskytnuti' informace

Magistrá.t !mě5ta O§traw.Navá. radnite

Odbor živó.tního Prostř.edí, oddě]ení vódn.íhó hospó.dářství

Prokešo.vo .há.mě5tí 1803/8

702..00 Óstrava

V .Zubčici'ch dri'e 1. 5, .Z021

Vzhledem    k.přévzetí    3    dalšímu    pro.Vozu    loká..l.ní   dištrib.uční.   s.ÓListavy    ná.šíhi    kliente.m

{5poieĚnQst :UCEĎ. s.r..o i} se s.nažírié ijisťit
§ouĚ.asný  stav  naplněn.í  pož..adavků.  lEgisl.ativy  při. prouo?ování  Ea.ři'zení. obsahuj.íci  zá.vadné
]átkv,  zéj.ména  zákona.. 254/200.1  Sb„  .Zákón  o  vo.dách  a .prdváďěcí v.y.hlášky 45.0/2005,. Sb:,
d.  ná]ežitos.tech  .nakládání  sé .závadn.ými  látka.mi  a.  nál.ež.ito5tech.  havari.j.ni'hů  plánu, .jeji.ch

.zneškqďňová ní a odstraňqvá.ní jejich škodli.wýéh ná.5ledků..

Z toho. důvodu. bych.om vá.s.rádi p.ožádal.i o poskytnutí. informace, zda`.evidLijete Hava.r.ijní pl.á:n

Pťo transfoarmátrirové r.azvoodný, .kte.rě jšpu..p.rovozĎVÉnw. rám.ci lqkální dist+ibučhí §ou5tavÝ
v [okalitĚ VO«t} Nákladrií; a.zdá b.y byl.o rttožné nám.jej po5kytnout Ža :úč.elem jeho aktualižače
a pře.dl.ožení v.již schválen.ém pp]et.i.

PřÉdem   d.ěkuje.mé   za  jakoukoli   ihformacl   Poskyt.nutou   Prostřednic.Wím  j.édnoh.d   z   ni'že
úvedenÝch kontakt.ů.....
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•ARP.,S a'.s.



Magi§tďát mě§ta Ůs"avy
odbůr oBhrany živ©tnfho prostředí

Vaše znaěka:      neuvĚdS»a
Že dng:
Ě. j.:
Sp. Žn.:

Vyřizuj®:
Tčl€fon:
E-maií:

Datum:

13. května 2021
SMO/Ž67644/21/OŽP/
S-SMO/25T203/2l/0ŽP/3

] 9. kvěffla 2021

ARPIS a.s.

P®skytmutí  ímf®rma€€  p®dle  zákům  č.]06/1999  Sb.,  o  svobodmém  přísťupu  k ínforma€Ém,
v€ změmí pozdější€h předpisů

Dmg  13. květma 2Ů2l  obdrž€l odbor ochrany životm'ho prostředí Magistfátu města Ostravy žád®gt
právnflo subjektu ARPIS3 se 70, o poskytnutí info"ase
podlgzákůnač,106/1999Sb.Sosvobůdnémpřístupukinfomacím,veznčníp®zdějšichpřgdpisů.

Ve  svém  půdání  podatel  požádal  odbor  ochrany  životnmo  prostředí  Magistrátu  města  Ostravy
oposkytnutí     imf®rmac€,     zda     se     vevídenci     zdejšího     odboru     nacházi'    havarijní     plán
pro transfomátorové  rozvodny,   kteFé  jsou  provozováfly  v rámci   lokální  distribučm'  soustavy
v }okalítě VOKD Nákladní a jeho poskyffiuti za účelem áktualízace a předložení v jíž §chváleném
pojĚtí.

Na základě Vaší žádo§ťí Vám odbor o€hrmy živom'ho prostředí Magistrátu města OstFavy, jak®
povÉmý §ubj€kt půdle ust. § 2 odst,l zákona Č,106/1999 Sb,, o svobodném pfi'stupu k ÍnfomaGím*
ve mění pozdějších přsdpisů, sděluje, že §e ve zdejší evidenci požadovaný dokument nenachází.
Erifomaci Vám p®skytuj€me bezplatně.

mi:
Prokešov® nám. 8, 729 30 0strava
w",a§tríiva.a&
p®sta@os[ráva.cz

Ič 00845 451 Blč CŽ 00845 4SI
Čisfo ůčtu 27-1649297309/0800
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