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Dobrý den, 

v souladu s informačním zákonem bych se chtěl zeptat pana i  na informace. 
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Dnes jsem si přečetl zápis zjednání Rady Mob Ostrava-Hrabová (ze 7..2. 2022), kde se píše: 
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 informovala opř(pravě realizace kanalizace, kde vedoucí odd. 
vodohospodářských staveb MMopan  informoval, že s realizací kanalizace vjižni části Hrabové 
se do roku 2025 nepočítá. 

Chtěl bych se Vás zeptat na následuj  í cí : 
- Ve kterém roce se začne s realizací kanalizace v jižní části Hrabové? O jakou etapu se jedná (5.t 6., ...), 
respektive, kterou se začne a kdy bude dokončena? Bráni tornu již jen peníze v rozpočtu M MO? 
- V jakém stavuje příprava kanalizace na ulici Lužná a na kdy je plánována realizace? 
- V jakém stavu je příprava kanalizace na ulici Bažanova a na kdy je plánován realizace? 
- Jako vedoucí oddělení vodohospodářských staveb pro celou Ostravu, máte z celé Ostravy nejlepší 
informace z věcné a časové koordinace výstavby městské vodohospodářské infrastruktury (vodovody a 
kanalizace) a s ní souvisejíc i činnosti ovlivňující rozvoj ' města, proto se Vás ptám jestli je vtuto chvíli pro J 
občany Hraibové máte ujištění, že budou mít clo deseti let všichni kanalizaci. .Dotaz tedy zní, hude celá 
Hrabová do roku 2032 napojena na kanalizaci? Napište prosím u kterých uvedených je to QO% jkté, 
že ano, u kterých se to neví .. jižní část Brahové, Bažanova od Domovské až ke hřbitovu, Luzná. 
- Víte o nějakém městském obvodu, kde by tamní úřad požadoval po všech občanech, kteří nejsou napojeni 
na kanalizaci, účtenku dokládající vyvezení odpadních jímek? Napište mi prosím= o kterých 
městských obvodech víte. 

Děkuji,
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

Pane inženýre, 

SMO/ 11$172/22/OI

S-SMO/g45691 /22/OI/4 

22.02.202 

obdržel jsem  Vaší žádot, která se dle svého obsahu týká přípravy, financování kanalizace v Y p p rav lánů a Y~ p 
Ostravě-Hrabové. Na vtšinu dotazů uvedených v žádosti Vám již bylo odpovězeno dne 18.6.2021, 
dovolte tedy, abych tytď údaje zopakoval: 

S ohledem na velikost předmětného území byla v rámci stavby „Inženýrské sítě Hrabová -
kanalizace jižní část" výstavba kanalizace v Ostravě-Hrabové rozdělena na 6 jednotlivých staveb a 
výstavbu odlehčovací stoky OS IA. 3. stavba byla dokončena v roce 2004, odlehčovací stoka OS lA, 
jejíž vybudování bylo nezbytným předpokladem pro napojení kanalizace z Nové Bělé a pro další 

výstavbu kanalizace v MOb Hrabová, byla dokončena v roce 2014. 

V současné době nejsou stavebně dokončeny 4., 5., ani 6. stavba. V rámci 4. stavby byly 
zrealizovány stoky C, '-5 a C-6 jejichž vybudování bylo nezbytným předpokladem pro napojení 
kanalizace z Nové Bělé. 

Pro stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba" a „Inženýrské sítě 
Hrabová - kanalizace jižní část - 6. stavba" byly dokončen PD pro vydání stavebního povolení v yy dokončeny  y 
dubnu 2005. 

Pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba" bylo vydáno stavební 

povolení v roce 2009, které je platné stále z důvodu provedení stok C, C-5 a C-6. Pro realizaci této 

stavby je nutné zpracovat PD pro provedení stavby a provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

Vzhledem k tomu, že pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 6. stavba" nebylo 

vydáno stavební povolní, je nutné pro realizaci stavby zpracovat aktualizaci PD pro vydání 

stavebního povolení, vč dopracování této dokumentace do úrovně PD pro provedení stavby, zajistit p p p 
stavební povolení a provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

Přestože ' m sejiž kVašim dotazům i dotazům dalších osob k v 'stavbě kanalizace v městském ~s e y 
obvodu Ostrava — Hrabová několikrát vyjadřovali, znovu Vám sděluji, že výstavba VH staveb se 

řídí výhradně Plánem jnancování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který je aktualizován 

usnesením zastupitelstva města, naposledy usnesením 0677/ZM1822/11 ze dne 11.12.2019. Podle 
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aktuálního Plánu Jinancování obnovy a rozvoje vodovodů a kanali*ací je s financováním 

předmětných staveb počítáno v roce 2024/2025. 

Dále mi dovolte uvést, že došlo k výraznému navýšení míry investic do vod9 vodní a kanalizační sítě 

až na 700 mil. Kč ročně. V letech 2014 - 2019 přitom to bylo průměrně 33,85 mil. Kč ročně; jde 

tedy o nárůst vůči minulému období o téměř 110%. Za účelem takto razantního posílení realizační 

kapacity město vedle vlastních zdrojů využívá i úvěru. 

Požadavek na vybudování kanalizace v ulici Lužné a rekonstrukci stávající kanalizace v ulici 

Pažanově jsme zatím neobdrželi ani od provozovatele kanalizační síti (O VAK a. s.), ani od 

městského obvodu Ostrava-Hrabová. 

i 

K novým dotazům uvádím, že v ulici Bažanova se nachází stávající kanalizace v úseku od ulice 
Paskovské po dětské hřiště Bažanova. Na rekonstrukci této stávající kanalizace, případně na 
prodloužení této kanalizace k ulici Domovská jsme rovněž požadavek neobdrželi ani od 
provozovatele kanalizační sítě (OVAK a.s. , ani od městského obvodu Ostrva-Hrabová. 
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Zároveň uvádím, že v letošním roce předpokládáme předložení aktualizace Plánu financování 
obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, která bude reflektovat skutečnosti, které vždy tento plán 
ovlivňují, jedná se především o zařazení staveb řešící obnovu vodohospodářské sítě, kdy udržení 
současné sítě v provozuschopném a bezpečném stavu musí být vždy nej yšší prioritou vlastníka 
infrastruktury. Významnou roli také hraje faktor navyšování cen ve sta ý ebnictví všeobecně a v 
neposlední radě problematika volných výustí, kdy stale z městských kanalizaci vytékají 
nepředčištěné odpadní vody do vodotečí a město Ostrava si stanovilo tuto ?? roblematiku jako jednu 
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z priorit nad rámec dalšího rozšiřování kanalizační sítě. Pevně věřím, ze totp  krok pochopitelný a 
občany města vítaný. Ze zmíněného Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací pak 
bude možné vyčíst aktuální předpoklady zahájení jednotlivých staveb v Hrabové. 

K dokládání účtenek za vyvážení odpadních jímek Vám mohu pouze sc ělit, že žádný obdobný 
seznam nevedu a ani toto není předmětem činnosti odboru investičního. 

S pozdravem 
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