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Dobrý den, 

v souladu s informačním zákonem žádám o zaslání informací, jak magistrát,.. . ... . . . . . 
tak MOb Ostrava®Hrabová. 

odpoved' zašlete na
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Na uíici K Pilíkůrn je magistrátem *povolována* nová zástavba. Nikó~v 
~~. 

první nebo druhé řadě, ale až ve třetí ačtvrté řadě od cestyl Jako 
zastupitel jsem prokazatelně hlasoval pro aktualizaci strategického plánu, 
kterou schvalil nejvyšší organ mestského obvodu, kterým je Zastupitelstvo 
MOb ostrava-Hrabová. Asi se shodneme na torn, že přes to vlak nejede a 
magistrát nema žádnou oporu v legislativě a ani ve statutu, obejit 
rozhodnuti zastupitelstva. Pokud se pletu, budu rád, když mí vysvětlíte v 
čem. 

Ve strategickém plánu se jasně píše: 

Opatřeni: 1.8.2 zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační síť. 
v souladu s platnou legislativou 

*1.8.2.1 zajistit, aby developeři zajistili na své náklady vybudování 
kanalizačních řadu v místech jimi realizovane nove zástavby* 
Platnost: 2018-2026 (trvale) 
Odpovědnost: U MO 
Důležitost: - 1... vysoká důležitost 

*1.6.2.2 Zajistit, aby investoři nových domů k nim vybudovali kanalizační 
přípojky do existujících nebo v budoucnu vybudovaných kanalizačních řadů* 
Platnost: 2o18s2028 (trvale) 
Odpovědnost: UMO 
Dú ležitost: I . .. vysoká důležitost 

~ ~~~.~2022~ ~ ~  J ~ 

V těchto místech si nechal udělat na své náklady MOb Ostrava-Hrabová 
hydrogeologický posudek, kde se konstatuje, že není možné zde likvidovat 
dešťovou vodu zasakováním, protože se jedná o pole, kde bylo dno rybníka a 
je zde vysoka spodn i voda, dokonce v letech 2g20-2o21 zde byla voda po cely 
rok na povrchu. Den ně tudy během (od 1.9. 2020 jsem v běhání nevynechal ani 
jeden den a z b0-70% behacích dnu jsem bezel přes ulicí K Pilíkum. Dokladám 
dokumentem (voda pdf) jednoho z rezidentu na ulici K Pílíkurn. Mám desítky 
svých fotografií, bude-li třeba vodu na povrchu doložit. 

I.Dle mých informaci magistrát povolil vystavbu novydh domů a nezohlednil 
nálezy kraje. Přikládám v PDF (zeleně zvýrazněno). Zašlete mi, prosím 
vyjádření MOb Ostrava-Hrabova a vyjádření MMC, kde jsou nálezy kraje 
zohledněny. 

2. Dle mých informací a dle povolení Povodí odry se povolila výstavba s 
tím že budou mít domy Čov a ta bude přes retenční nádrž odvedena pod 
obecní cestou trubkou do potoku ŠČučí. Toto je však v přímém rozporu se 
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strategickým plánem a já se ptám, jak. může někdo povolit novou výstavbu 
developerdvi, když v rozporu se strategickým plánem nebude vybudován 
kanalizačhľ řád, ále jen bude odvedena voda do ščuČí. Kanalizační řádem 
neví trubka na .dešťovou vodu. .Kanahzačni řád rusi vlastnit z pohledá 
strategsckeho plánu správce veřejné kanalizace. Proč magistrát porušuje 
strategický plán? A proč nevyžadoval. jeho dordržóvání MOb ostrava-Hrabová. 

3. Zašlete mi poválenilsouhlaa s podkopáním obecní cestý parc č. 2547 za 
Účelem vedení ťrubky pťo odvod vody. Nebo takový souhlas není potřeba t ít a 
každý si může podkopat / prokopat obechi cestu bez souhlasu správce a vést 
si pod hl trubku? 

•4. Drtivé většině zdejších rezidentů nebyla povólena výstavba ČoV, zašlete 
mi prosím, kdo pávólii ČOV budoucí výstavbě, zašlete mi toto rozhodnutí a 
prosím explicitně o sepsáni hloubky; do.kferé bude Čov umíštěna. 

5: Co máhu jako zastupitel udělat pra to, aby magistrát neporušoval 
strategický plán a vyžadoval po developerovi splaškovou kanalizaci 
napájenou na kanalizační řád spravovaný OVAKem: 

5. Starosta zdejším občanům na: schůzce řekl, že zde.veřéjná kanaHzeče 
nebude ještě. následujících 10 let. Prosím o doloženi oficiální dokumentu, 
který prokážé "pláný"magistrátu, kde nedókončené/nezahájeně etapy budovám 
kanalizace začnou. Jestli V roce 2025, 2030, 2032. ; . atd. Nechci tvrzení 
nějakého úředníka, chci dolóžení oficiální. dokumentace (návrh rozpočtu, 
plánováni investic, atd.), ze které budou patrné plány jednotlivýchetáp. E 
informace, že se žádně takové .plány nepodařilo hajat je pro mě cenná 
informace. 

Děkuji,

w~ 

~ 



odbor ochrany životního prostředí 

Vaše značka: neuvedena 

Ze dne: 

Č. j..: 

Sp. zn.: 

Výřizuja: 

7'*fon: 

Email: 

Datum. 

Magistru města Ostravy  . ‚ =crt  Iiinllal~nIIIIII~IitlAIIYN IVIIViq 
emoveae3Z408e9 

27.05;20?2 
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Poskytnutí informace podle zákona č.1 0611999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím., ve znění 
pozdějších předpisů 
Dne 27. května. 2022 obdržel odbor ochrany živdtního pi•ástředi. Magistrátu města Os&avy VŠ1 žádost o 
poskytnuti informace .podle zákona č.106/1999 5b,= o svobodnérn pčístupu k'infol•macinl, ve 7.tiění pozdějšich 
v o ' 

piedpi su. 
Ve syém pc~láĎí žádáte .odbo očhrany životnlho'přostředí Magistrátu .města :Oštrávy o posk}rtnptí infbrniaci 

týkajících sč výstavbý kaiimlizace a rodinných domů v lokalitě ul. K.Pilíkúin. 

Na.:základě Vaší žádosti Vám odbor ochrany žrvotnfho prostředí Magistrátu města Ostravy, jako povinný 
subjekt podle úst 2 odsl:..t zákona č.106/1999 Sb., o :svdbodném pi•ístupu k :in.fol~macltu, ve zněni pozdějších 
předpisů, sděluje následující. . 

K budu č.1 a2 
Odbor ochrany životního prostiedi Magistrátu města Ostravy není příslušným stavebmm úřadem pro povoleni 

výstavby nových i odutny'.ch domu a taky takové povoleni nevydal. Vámi uvádene i ozhodiiuti Krajského úřadu 
:Moravskoslezského kraje, odboru životního prostřédi a. zemědělství, se týká pouze plánovaného vodovodu 
(,1-Ii abova -- prodlouženi vodovodu k , Hrabává, pare.č.:5 9/34) na poz.parc.č:.539/34 v k  Firnbova. Tento 
vodovod :nesouvisí s odvaděn.m splaškových ani srážkových vod z plánované zástavby, jak ostatně uvedl 
rajský úřad Moravskoslezského kraje, eďbór životního prostředí' a zemědělství' ve svém rozhodnutí. 
V současné době byla na .Magistrát města Ostravy podána žádost a koordinované stanovisko ke stavbě 
„Kanalizace. jednotná  Hrabová", .V teto: věci není odbor ochrany životního prost eclí Má istratu 
města Ostravy dotceným orgánem statuí správy, neboť je příslušným stavebním úřadem, který bude stavbu 
kanalizace povolovat. V tomto řízení .je stavebník povinen prokázat, žc:' stavba . je v saj;ladu s platným 

uzemním plánem města Ostravy,.stavebntm .zákonem, vodním zákonem a příslušnými prováděcimi.'predpisy; 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy nemůže předjímat v ddbě, kdy není ppdaná 

žádost o povolení stavby vddniho díra' vy'šledek řízeni. Štanoviške Povodí 'Odry, státní podnik bude v tomto 
řízení jedním z povinných dokladů. 

K bodu Č. 3 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy není příslušným orgánem. státní správy, který by 

vydával povoleni připadně souhlas k překopáni případně podkopání komunikace. Pokud máte .na mysli 

Prakašovo nám. 8, 729:30 Ostrava. 
www.ostrava.oz 
posta@ostřava.cz 

IČ 00845451 DIČ.cz e0s48451 
Číslo účtu 27-164929730910800 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životnÍho prostřědl 

povolení případné stavby kanalizačního řadu je _~r'n~n stavebník -~i v r~e s~.:vebního ~zení so~xhlas ~ p~ ~ povinen  do~o t _ 
vlastníka komunikace, resp. provozovatele případně povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k jehož 
vydání je příslušný silniční správní úřad. 

K bodu Č.4• ~, ~   x Pro ~J`á~mí uváděnou budoucí výstavbu odbor ochrany životního prostředí Magistrátu mčst~ Ostravy do tito: ~ ~ p . ~. 
chvíle žádnou Čov nepovolil a ani nebyla podaná žádná žádost. 

K bodu Č. 5 
Samospráva obce není oprávněna zasahovat ~o výkonu státní správy. ~x~~n~n~ když ̀ e obec účastníkem řízení, P p ~ ~ Y~J , 

je oprávněna v řízení uplatnit námitky podle stavebního zákona. 

K bodu Č. 6 
, 

Pří 

Y 
/ . , ,. _  , . .  : .. . .I. . : - .: ~ '. 

kompetence .. . 

.investičního

. . : - '~: . :. ~ ~ Magistrátu F~riprava ~odoho~p~~a,~y~h staveb včetně kanalizací spadá do k~Ompeten+~e odboru ~nv~st~čního l~lag~stratu . . , 
t ,~ r  

investic
: •; : 

investičním 
r r města ostravy, t~ zodpovídá za přípravu vodohospodářských ~nvest~e v souladu s ~nvest~~n~m p anem. 

města. 

me bez latně  

Prokašovo nám. 8, 72930 ostrava i 00845481 DIČ CZ 00845451 
wawnM►.oetrava.cx tWo učtu 2?-1649297309i0800. 
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~Magistrát města Ostravy 

~~~~.~or ochrany žřVotn!ho prostře~.~i 

Vaše značka: 

ze dne: 

Č. J.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

neuvedena 

22.06.2022 
SMO/40 1 654/22/OŽP/
S -SM O/3 01' 962/22/OŽP/7 

Datum: 3 í}.06.2022 
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Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů - sdělení. 
Dne 22. Června 2022 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu: města Ostravy prostřednictvím e- 
xnailové pošty Vaše odvolání k nadřízenému orgánu z důvodu neposkytnuti informací, týkajících se 
odka.dalizování lokality ul. K.Pilíkům v Ostravě -- Hra.bové. 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně amístně příslušný vodoprávní úřad 
podle 106 zákona Č. 254/2001 Sb.., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vám, dle 154 
zákona Č. 500120í}4 Sb., správní řád, v platném znění sděluje následující: 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy Vámi požadované informace zaslal na v žádosti 
o informace uvedený e-mail  Po obdržení tohoto odvolání bylo zjištěno, že 
Vámi uváděny e-mail neexistuje a správný Je  na. který Vám opětovně 
zasíláme v příloze tohoto dopisu požadovaně informace. Vzhledem k tornu, že jste požadoval zaslat 

v • ~ r v + . v w w . • • 

žadateli

v 

požadované informace e~rnailen, není možné ve spisové službě ověřit, zda ~ l~ byl e-mail zadate~r doručen. 
Toto je možné při doručování datovou zprávou, v listinně podobě, popř. interním doručováním v rá.mci. 
Magistrátu města Ostravy. 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále upozorňuje, že v odvolání je e-mail 
opětovně uveden chybné 

oddělení 
vodního hospodářství 

Příloha: 
Informace podle zákona ě.1o61I999 Sb., a svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů 
ze dne 9.6.2022 

~ro3.ešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.cstr~va.cz 

1/1 posta@OsraV~LCZ 

ič 00845451 DIČ CZ 00845451 
C~s~o účtu 27-16 49297309/0800 
ID DS 5zuov7w :~:..  ~• ` . \~;' ` r\~\~> > r~~ a~C•~.ti~F2Q`_•`. 
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Dobrý den, 

odvolávám se tímto k nadřízenému orgánu MOb Ostrava-Hrabová a nadřízenému 

orgánu sM0, ani jeden subjekt mi neposkytl informaci a nezaslal and, 

odmítnutí. 

Děkuji,   

čt 26. 5. 2022 v 12:15 odesílatel. napsal: 

> Dobrý den, 
> 
> v souladu s informačním zákonem žádám o zaslání informací, jak magistrát, _ 
> tak M0b Ost rava - Hrabová . ~  ~ S~tutá~1 >~1es`to Ostt"ava.. 
> 

> 

> Odpověď zašlete na 
> 
> Na ulici K Pilžkúm je magistrátem *povolována* nová zástavba. Nikoliv v 
> první nebo druhé r"adě, ale až ve třetí a čtvrté řadě od cesty! Jako 
> zastupitel jsem prokazatelné hlasoval pro aktualizaci strategického plánu:,. 
> kterou schválil nejvyšší orgán městského obvodu, kterým je Zastupitelstvo 
>M0b Ostrava -Hrabová. Asi se shodneme na torn, že přes to vlak nejede a 
> magistrát nemá žádnou oporu v legislativě a ani ve statutu, obejít : 
> rozhodnutí zastupitelstva. Pokud se pletu, budu rád, když mi vysvětlíte v 
> čem. 
> 
> Ve strategickém plánu se jasně píše: 
> 
> opatření: 1.6.2 Zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační sít' 

> v souladu s platnou legislativou. 

> 
>*1.6.2.1 Zajistit, aby developeřz zajistili na své náklady vybudování. 

r

> kanalizačních řadů v místech jimi realizované nové zástavby* 

> Platnost: 2018-2026 (trvale) 

> Odpovědnost: ÚM0 

> Důležitost: Y...vysoká důležitost 
> 
>*I.622 Zajistit, aby investoři nových domu k nim vybudovali kanalizační 
> přípojky do existujících nebo v budoucnu vybudovaných kanalizačních řadů* 

> Platnost: 2018-2026 (trvale:) 
> Odpovědnost: OMO 

> Důležitost: T,..vysokáf důležitost 
> 
> ..-r. 

rnagistrt - odbor ochrany ;životnřho pr4s#Pedl 

> V těchto místech si nechal udělat na své náklady M0b Ostrava-Hrabová 

> hydrogeologický posudek, kde se konstatuje, íe není možné zde likvidovat 

> dešťovou vadu zasakovánim, protože se jedná o pole, kde bylo dno rybníka a 

> je zde vysoká spodní voda, dokonce vletech 20Z0-2021 zde byla voda pa celý 

6 



> rok na povrchu. Denně tudy běhám (od 1.9. 2020 jsem v běháni ňevynechal..ani 

> jeden den a z 50-701 běhačich dnu jsem běžel přes ulici K Pihkúm. Dokladam 

> 'dokumentem (voda.. pd-f ) jednoho z rezidentů n.a ulici K Pilikúm. Mám desítky 

.> svých fotografií, bude-li třeba 'vódU na povrch' doložit. 

> 

1. Dle mých informaci magistrát povolil výstavbu, nových d mů a nezohlednil 

> nálezy kraje. Přikládám ' v PDF (zeleně z'výraiňěno) . zašlete. mi, prosím 

> vyjádřeni MOb. Ostrava Hrabová a vyjádřeni MMO, kde jsou nálezy kraje 

> zohledněny. 

> 

> 2. Dle mých informace a dle povolení. Povodí odry se povolila výstavba s 

> tim, že budou míst domy Čov a ta bude přes retenČhi nádrž odvedena pod 

> obecní, cestou trubkou do potoku ščučí. Toto je však v přímém rozporu se 
> strategickým plánem a já se ptám, jak může někdo póvö:lát novou výstavbu 
> developerovi, když v rozporu se strategickým plánem nebude vybudován 
> ka.na liz ačni řád, ale jen bude odvedena voda do Ščuči .. Kanalizační řádem 
> není trubka na dešťovou vodu. Kanalizační řád musí vlašthl.t z poh'ledú 

> strategického plátnu správce veřejně kanalizace. Proč magistrat porušuje 
> strategický plán? A proč nevyžadoval jeho dodržováni Mob ostrava -arabova. 

> 3. Zašlete mi povolená./souhlas .s podkopáním obecní cesty parc Č.  za 

> účelem vedeni, trubky pro' odvod vody. NebO takový souhlas není potřeba mít a 

> každý si 
může 

podkopat / prokopat obecní cestu bez souhlasu správce a vést 
> si pod ní °trubku:? 

> 

'4. Drtivé většině zdejších rezidentů nebyla povolena výstavba Čov; zašlete 
> mi prosím, kdo povolil, Čov budoucí výstavbě, 'zašlete mi toto rozhodnuti .a 
> prosím 

explicitně 

a 

sepšani hloubky, do které bude Čov umistěna . 
> 

> 'S. Co mohu jako zastupitel udělat pro to, aby magistrát neporušoval 
> strategický plán a vyžadoval po developerovi splaškovou kanalizaci 
napojenou na kanalizační řád spravovaný OVAKem. 

> 

> 6. Starosta zdejším občanům na schůzce řekl., že zde veřejná kanalizace 
> nebude ještě hásl.eduj'ic.ích 10 let. 

Prosím 

o 

doldženi 'oficiá.iňí. dokumentu, 
> který 

prokáže 

"piany" 

magistrat.u, 

kde hedokončěne/nezahájené 

etapy. 'budováni 

kanalizace začnou. 

Jestli 

U 

roce 2025, 

2030, 

2032... 

'atd. 

Nechci tvrzer í 

> nějakého ' 

ůředn' 

ká, 

chci 

dozóž.eni 

afxciálni 

dokumentace 

(:návrh 

rdzpočtu., 

>, 

plánování 

investic, 

atd'.),. 

ze 

které 

budou 

patrné 

plány jednotlivých etap.. 

1' 

> 

informace, 

že 

se: 

žádné 

takově 

plány 

.nepodařilo 

najít 

je 

pro mě 

cenná. 

.> informace.. 

.> Děkuj., 

orkáč 

> --

'> 

>. Ing. Radomír 

orkáč 

>. 

> 

phone': 

+420 604715917 

> 

.email : 

:radómir@orkac. 

cž 

> 

> 


