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Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail. 

Da₹um: 08.03.2022 
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části ždosti
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odbor investiční 

(ínternč elektronicky) 

4° 32b~~~ 

Dne 4. 3. 2022 obdržel odbor ochrany životního prostředí  žádost o informace dle zákona 

Č. 106/1999  Sh.q o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. První dva hody 

žádosti se vztahují k investiční akci města. Postupujeme Vám předmětnou žádost k samostatnému 

vyřízení prvních dvou bodu žádosti. 

S pozdravem 

a»podepsáno elektron/c/cv.

Příloha: žádost dle textu 
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Podatel: Adresát: 
Odbor vnítřnícb věcí 

Magistrát města Ostravy. 
Prokešovo náměstí 1$0318. 
702 00, Ostrava 

Žádost .o poskytnutí informací 

Podatel timió žádá, ve smyslu zákpria Č. 10611399 Sb., o vobodněrn přístupu k inforriiácírn, ve znění 

pozdějšic11 předpisu, Magistrát.zněsta Ostravy o poskytnuti následujících informaci: 
. Aktuální stav stavby ,,:Dosta.vba kanalizace v lokalitě Na Popi" zahrnující ulice Pod Janíékem a 

Desátkbva, 
. Plánovan dáturn zaliájeriá výše zmíněně stavby. 

~ Poskytnutí Plánu financování obnovy á rozvoje vodovodů a kariallzacL 

Jak často se aktualizuje Plán financovám obnovy a.rozvoje vodovodu a kanalizací. 

• Lze Pláň financ~~rárií obnovy á rozvoje vodovodů a kaiYalizači dohledat na véřejiiě přístúpnýclz 

stránkách města ostravy? Pokud ano, tak kde. 

Piošíam o poskytnutí výše požaddvaných informací na email adresu Za 

poskytnutí informací předem děkuji. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 

04.03.2022 

2022-03-14 

Věc: Dostavba kanalizace v lokalitě Na Popí 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací a v návaznosti na sdělení odboru ochrany životního 

prostředí Vám sdělujeme následující: 

Na stavbu „Dostavba kanalizace v lokalitě Na Popí" je zpracován investiční záměr. 

S ohledem na nastavené priority postupu realizace VH staveb je předmětná stavba z důvodu vybudování 

nových kanalizačních stok zařazena do 3. stupně priorit „ostatní rozvoj". Vzhledem k tomu, že jsou v 

Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a rozpočtu SMO upřednostňovány stavby 1. stupně (nutná 

obnova vodovodů a kanalizací) a 2. stupně priorit (odstraňování volných výustí) nebyla zatím na 

předmětnou stavbu zahájena projektová příprava. Realizace předmětné stavby je dle schváleného Plánu. 

financování obnovy vodovodů a kanalizací plánována v období 2026-2029. Projektová příprava za 

účelem zajištění stavebního povolení a zajištění zhotovitele této stavby tak může být zahájena cca v roce 

2024. 

S pozdravem 
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