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Magistrát města Ostravy 
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V Ostravě dne 24.3.2022 

Žádost o nforniice podle zák.č. 10611999 $b. a yobodném přísupi k informacím 

Vážený pane, vážená paní, 

na pozemku parc.č.  k.ú. Koblov, obec Ostrava, je umístěná čistírna odpadních vod AS 
VARIOcomp 50N PUMP ( dále jen "ČOv"  ve vlastnictví společnosti RYCHSTAV PPM, s.r.o., 

 Jednatelem RYCHSTAV PPM, s.r.o. je 
, Na ČOV je napojen můj rodinný dům. Doslechla jsem se, že RYCHSTAV PPM, s.r.o. dluží 

Statutárnímu městu Ostrava nemalou částku. S ohledem na dluhy RYCHSTAV PPM, s.r.o. mám obavu, že 
ČOV bude prodána v exekuci. 

S ohledem na uvedená žádám podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o tyto 
informace: 
1. Dluží RYCHSTAV PPM, s.r.o. Statutárnímu městu Ostrava nějaké peníze? Pokud ano, jaká je výše dluhu 

RYCHSTAV PPM, s.r.o. Po splatnosti? 
2. Na základě čeho vznikl dluh RYCHSTAV PPM, s.r.o. vůči Statutárnímu městu Ostrava? Zádám o zaslaní 

příslušných dokumentů. 
3. Vede Statutární město Ostrava proti RYCHSTAV PPM s.r.o. exekuci? Pokud ano, pro jakou pohledávku, 

v jaké výši a u ktere` hQ soudního exekutora je exekuce vedena a pod jakou spisovou značkou. Žádám 
o zaslání rozhodnutí o zahájení exekuce, popř jiných dokumentu týkajících se exekuce. 

S pozdravem 
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Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážená, 

dne 24.3.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte Statutární město Ostrava o informace týkající se dluhů společnosti RYCHSTAV 
PPM, s.r.o. vůči Statutárnímu městu Ostrava. 

K Vaší žádosti předně upozorňujeme, že uvedená odpověd' je pouze za Statutární město Ostrava a 
nikoliv za městské obvody, kteréžto si dle Statutu města Ostravy spravují své pohledávky 
samostatně, město o nich nevede záznamy, a jednotlivé městské obvody jsou samostatnými 
subjekty informační povinnosti. 
Dále pak k odpovědi na Vaši žádost upřesňujeme, že uvedená odpověd' se týká pouze 
pohledávek Statutárního města Ostravy vzniklých v samostatné působnosti. Pohledávky 
vzniklé v rámci výkonu přenesené působnosti jsou po jejich splatnosti a předání k vymáhání 
pohledávkami daňového charakteru, přičemž dle § 52 a pásl, zákona č. 280/2009 Sb. daňový 
řád ve znění pozdějších předpisů, se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti správce daně, která 
není prolomena ani zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

Co se týče Vašeho dotazu, pak v rámci výkonu samostatné působnosti Statutárního města 
Ostravy k dnešnímu dni společnost RYCHSTAV PPM s.r.o. nemá vůči Statutárnímu městu 
Ostrava žádné dluhy. Není tak vůči společnosti vedena ze strany Statutárního města Ostravy 
exekuce a tedy nejsou ve věci k dispozici ani žádné dokumenty. 
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