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Dobrý den, 

se zájmem jsem si přečetl článek našeho  který v Hrabovských listech (radniční 
periodikum) píše následující: 

https:/Cespis.mmo.cz/pmmolxervletlSps/espfsRpc? _csrf=123ab3ef-e5c3-4a58-b2fc-aelda4087f.30 

o/s) 

"Oslovil jsem vedení města s tím, zda by naše spoluúčast na budování kanalizace pomohla urychlit termín 
realizace. Po mnoha schůzkách a po projednání vice variant jsme se shodli na postupu, který by vmožnil 
začít se stavbou už v příštím roce. Dohodli jsme, že Magistrát města ostrava obratem zadá zpracování 
realizační dokumentace, dohodli jsme, kterou část by měla realizovat Hrabová sama, a dohodli, jsme se na 
sdružené investici s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi, které ,zároveň plánují opravu vodovodního 
potrubí po celé délce Paskovské. Možnost, jak s kanalizaci začít, jsme našli bude ještě potřeba, aby naši 
zastupitelé schválili zapojení Hrabové do stavby, a můžeme začít." 

V souladu s informačnim zákonem bych se chtěl zeptat na následujíci informace: 

1. Kdo (jména a příjmení) z vedení msta byl našim starostou osloven o spoluúčast "na budování kanalizace 
pomohla urychlit termín realizace". 
2. V jakém stavu se nachází "zadání realizační dokumentace", respektive kdo kdy zadal zpracováni 
dokumentace - kdo, kdy a komu. Pokud je již hotova, zašlete mi ji. 
3. S jakým konkrétním termínem dokončeni realizační dokumentace se počítá? Podzim 2022, jaro 2023, rok 
2025, atd... 
4. Kterou část kanalizace by měla Hrabová hradit ze svého a jaká částka to je`? 
5. Z jakého důvodu musí na realizaci kanalizace participovat MOb Ostrava-Hrabová, když 
o financováni VH staveb prostřednictvím Fondů rozhoduje vedeni města, Rada města a v konečné fázi 
Zastupitelstvo města a to prostřednictvím schváleného rozpočtu města pro každý kalendářní rok. 

Kly tyto jednotlivé orgány o tarn rozhodly, nebo jim bude materiál předložen a jak moc dosavadní ústní 
jednání je  závazné pro politiky, kteří po volbách mohou rozhodnuti změnit? 

6. Jakou informaci eviduje magistrát o avizované dohodě na sdružené investici s Ostravskými vodárnami a 
kanalizacemi? Zašlete mi tuto dohoda formou jakéhokoliv závazného dokumentu, čili že se nejedná o vize 
před volbami do zastupitelstev. 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 12.7.2022 
Č. j.: SMO/443836/22/OI
Sp. zn.: S-SMO/416082/22/OI/2 

Vyřizuje: 

Telefon: 
E-mail: 

Datum: 19.07.2022 

Dobrý den, pane inženýre, 

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 12.7.2022, ve kterém se v šesti bodech dotazujete na vestavbu 

kanalizace v městském obvodu Ostrava — Hrabová v souvislosti s citací článku v „Hrabovských 

listech", níže tedy zasílám odpovědi na Vaše dotazy: 

1. Oslovena byla paní  

2. K zadání realizační dokumentace k části 4. a 5. stavby kanalizace v Hrabové k dnešnímu dni 

nedošlo. Předpokládáme její zadání do 09/2022. 

3. Předpokládá se dokončení výše uvedené realizační dokumentace do 4 měsíců od nabytí 

účinnosti smluvní vztahu. 

4. Předmětem jednání byly dva úseky: 

a. stoka D — má hradit MOb Ostrava — Hrabová 

b. veškeré kanalizace, které mají být uloženy v ul. Paskovská, tedy stoka C a převážná 

část stoky E, včetně provedení krátkých úseků stok, které se napojují do stok. C a E 

(aby se následně do ul. Paskovské již nezasahovalo) — u tohoto úseku 

předpokládáme, že jednání o způsobu financování budou pokračovat po zhotovení 

realizační dokumentace 

Finanční náklady na oba tyto úseky budou známy po dokončení realizační dokumentace, 

odhad ze dne 4.3.2022 byl 55 mil. Kč bez DPH. 

5. Na realizaci kanalizace MOb. Ostrava — Hrabová participovat nemusí, jedná se o iniciativu 

zástupce MOb. 

Žádný orgán města k dnešnímu dni ve věci případné participace neučinil rozhodnutí. 

Dosavadní ústní jednání nelze považovat za závazné. 

6. O dohodě o sdružené investici s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s. (dále jen 

„OVAK") formou závazného dokumentu neevidujeme žádnou informaci. Dle námi 

dostupných informací OVAK plánuje v ul. Paskovská ve 4 —6 etapách opravu vodovodního 

řadu, v rámci kterého se má opravovat živičný povrch v šíři jednoho jízdního pruhu. 
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S OVAK bylo dohodnuto, že v případě zahájení jejich stavby v letošním roce, začnou 
s úsekem mimo trasu budoucí kanalizace a v případě zahájení výstavby kanalizace v příštím 
roce, by se obě stavby koordinovali, tak ať se provádí obnova živic v ul. Paskovská pouze 
jednou. Lze předpokládat, že obnova živec by tedy byla spolufinancována, nicméně 
konkrétní dohoda k dnešnímu dni není, resp. ji  neevidujeme. 

S pozdravem 

„podepsáno elektronicky 
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