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Magisttát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

ŽÁDOST O INFORMACE
podle zák.č.10611999 Sb. o svobodném přístupu k

vážený pane, vážená paní,
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informacím

jsem vlastníkem rodinného domu č.p k.ú. Koblov, obec Ostrava, na adrese Ostrava-
Koblov, který je součásti řadové zástavby celkem 12-ti
rodinných domů. Rodinný dům je napojen na čistírnu odpadních vod AS VARlOcomp 50N
PUMP, která je umístěná na pozemku parc.č. k.ú. Koblov, obec Ostrava.

S ohledem na uvedené Vás zdvořile žádám o sdělení:
kdo je vlastníkem výše uvedené čistírny odpadních vod a s kým váš odbor ochrany
životního prostředí jedná jako s jejím vlastníkem ?

Děkuji a zůstávám s pozdravem
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Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
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Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E"mai1:

Datum:

SMO/011902/17/OŽP
S-SMO/011 902/1 7/OŽP/2

16. ledna 2017

Žádost o infonnace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k intôrmacím - sdělení

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy (dále jen ,,MMO OŽP") obdržel Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacim, ve
znění pozdějšcích předpisů, a to ve vztahu k čistírně odpadních vod a související kanalizaci, pro
kterou odbor ochrany Životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydal souhlas s ohlášenou
stavbou vodního díla č. 7/12NH/OS ze dne 7. března 2012, č.j. SMO/080044/12/OŽP/ , sp. zn. S-
SMO/074182/12/OŽP/4.

Konkrétně žádáte o ,,informaci, kdo je v/asin/kem výše uvedeně čistírny odpadních vod a s kýin váš
odbor ochrany životního prostředíjednájako sjejím vlastníkem. "

mmo ožp jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust, § 106 zákona Č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný speciální stavební
úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. § IS zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám, dle ust. § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší
výše uvedené žádosti sděluje následující:
Odboru ochrany Životního prostředí Magistrátu města Ostravy byl doručen rozsudek Okresního
soudu v Ostravě ze dne 26. března 2015, sp. zn. 23 C 39/2014-162, který byl potvrzen rozsudkem
Krajského soudu v Ostravě ze dne 24, sípna 2015, sp. zn. 8 Co 254/2015-267. Dle odůvodnění
uvedeného rozsudku Okresního soudu v Ostravě je vlastníkem předmětné čistírny odpadních vod
právní subjekt RYCHSTAV ppm, S,l°.O., s Od
doničení tohoto pravoinocného rozsudku Okresního soudu v Ostravě jedná odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy s právním subjektem RYCHSTAV PPM, s.r.o., se sídlem

jako s vlastníkem předinčtné čistírny odpadních vod.
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Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
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