
SMO/088784/22/02Pĺ

II hulí ilillill lhl1lI11Ihl1IlIlIlhI1l lilt 
xavné3ťěíli3 

Magistrát města ostravy 
[D DS: 5zubv7w 

Ždost o informace 

~ 
Statutární město Ostrava 
riist,jlStrát - c,dhör ochrar/y iivcztn~ho pro~tředí 

SK. iFi. 1%.IF. 

1 4 -Q2- 2022 
piťtE_OHY 

~ ......._., 

.n0a+r. ww~ev~a..r 

L. r 
.
S

 i, 
U 

V Ostravě dne 14.2.2022 

z= k.č. 106 1999 Sb* o svobo . + m• říst ! 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., 

  RYCHSTAV PPM, s.r.o. je 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, rozhodnutím č.334/19/VH ze dne 25.4.2019, 
Y 

rozhodl, že spolek COV Na Tabulkách, z.s.,  
 bude ve veřejném zájmu a na dobu nezbytná potřeby provozovat a udržovat Čov na náklady 

vlastníka RYCHSTAV PPM, s.r.o., protože j YGF±TAV PPM, sxto, ve...stano.v... . lhůtě nezjednal _ná r. yiL8 
neu4 rzuje vodni dílo., t i. Čov v řádném stavu tak aby nedochaz lo k ohrožování jakosti .p≤  vrchový t 
ohrozovanl  kZPQč0QL Qsob majetku a 'ijriych chraneJ3yGh zájmu a nepiní povinnosti yypIývají í z 
zač. 254/001 Sb. o vodách. 

Můj rodinný dům č.p. k.ú Koblov, je napojen na Čov a proto je v mém zájmu, aby Čov řádné 
fungovala a /nám právo na Informace týkající se Čov. 

S ohledem na uvedené žádám o tyto informace: 
1. Které z povinností uvedených v § 59 zák.č. 254/2001 Sb. o-vodách, společnost RYCHSTAV PPM, s.r.o. 

jako vlastník ČOV n ln a odkdy? 
2. Jakým způsobem postupoval Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, aby 

zabezpečil dodržováni povinností uvedenych v § 59 zákč 254/2001 Sb o vodách, vlastníkem Čov, t. j. 
společností RYCHSTAV PPM, s.r.o.? 

3. Vyzval Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, společnost RYCHSTAV PPM s.r.o. 
k pinění jejích povinností vyplývajících ze zák.č. 254/2001 Sb, o vodách? Pokud ano, tak kdy a s jakým 
výsledkem? 

4. Uložil Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, společnosti RYCHSTAV PPM, s.r.o. 
pokutu v souvislosti s nedodržováním jejích povinností vyplývajících ze zák.č. 254/2001 Sb. o vodách? 
Pokud ano, prosím o sdělení, zda uložené pokuty společnost RYCHSTAV PPM, s.r.o. zaplatila či nikoliv 
a také o zaslání všech rozhodnutí o uložení pokut s vyznačenou doložkou právní moci. 

S pozdravem 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí

, 
Vaše značka: neuvedena 
Ze dno. 14. února 2022 
Č. j.: SMO/ 1 1 096012210žPĺ, 
Sp:zn.: SSMOf0$8784/22/OLP/3 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Email: 

Datum: 24. únÖra 2022 

poskytnuti informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 14. února 2022 obdržel Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaši žádost ; 
o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 

pozdějších předpisů. 

Ve svém podání žádáte Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen ,,MMO 

informace, C~O P  +~ ~rformace, týkající se čistírny odpadních vod VARlQcomp 50N PUMP na pozemku para 

Č.  v k.ú. Koblov. 

, 

Na základě Vaší žádostio~t. ~ VámMM0 oo P, jako  povinný subjekt podle ust. * 2 odst. 1 zákona 

Č. 106111999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, sděluje: 

1. Vlastník Čov nedodržoval  povinnosti, za kterých bylo vodni dílo povoleno, zejména schvá.lený. 
r v ~ 

provozní řádČov a neudržoval vodní dílo ~~~n lo v~ stavu tak, aby nedocházelo  ohrožováni 

zákonem chráněných zájmů, a to nejméně od dubna 2018, kdy bylo provozovatelem kanalizace 
r • r r . • ♦ 

řádem prd veřejnou potřebu zjištěno porušování povinností stanovenyeh. platným Kanalizačním ~adenz. 

kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy. 

2. MMO OO P opakovaně oznámil vlastníkovi Čov zahájení kontroly za účelem kontroly provozu 

vodního díla, kdy vlastník Čov neposkytl požadovanou součinnost za což mu byla opakovaně 

udělena pořádková pokuta. , 
3. MMO oD  vyzval vlastníka Čov dopisem ze dne 23. srpna 2018 k neprodlenému uvedení 

vodního díla do řádného. Vlastník vodního díla na výzvu nereagoval. 

4. Vlastníkovi stavby vodního díla nebyla udělena sankce za nedodržováni povinností stanovených 
zákonem Č. 254/2001 Sb., o vodách a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

při provozu vodního díla.

Informaci Vám poskytujeme bezplatně. 

Prokešovo nšm. 8,'729 30 ostrava 
1/t avww.osirava.cz 
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