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Adresát: 
Odbor vnitřních věcí 
Magistrát města Ostravy 
Prokešavo náměstí 1803/8 
702 00, Ostrava 

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
v.vs ~v a . r v r r .~ + . ♦ 

p~zde~srcl~ předpisů, Magistrát města Ostravy ~ poskytnutí následujících informací: 

• Aktuální stav stavby »Dostavba kanalizace v lokalitě Na Popi" zahrrnijící ulice Pod ,laníčkem a 

Desátkova. 
~ Plánované datum zahájení výše zmíněné stavby. 

• Poskytnutí Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizaci. 

' Jak často se aktualizuje Plán financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací. 
~ Lze Pln financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací dohledat na veřejně přístupných 

stránkách města Ostravy? Pokud ano, tak kde. 

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací na e-mail adresu  Za 

poskytnuti informaci předem děkujit 



Magistrát města ostravy. 
odbor ochrany životního prostředí 

Vaše značka: _ _ 
Ze dne: 
~ • ~.:.. 

. Sp. zn.. 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum:: 

S1VI0l138751 /22lOLPI
5-SMQI127647/22If?ŽPř3 

10.03.2022 

Poskytnuti Informace. 
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, 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí obdržel dne 4. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

... . . .. ~, ; • , r~ : Požadujete informace vztahující s~ k~ stavbě ~~~to~ta~ba kanalizace ~ lokalitěNa c~ i a~P1~u ~nen~v~i .,~ J ~ 
obnovy vodovodů akanalizacl. K Vaši žádosti sdělujeme následující: 

. • : . > První dva body žádosti vztahující se -e stavbě kanalizace„Dostavba„Dostavba   v<lokallt~ Na Popíi ~ Vám samostatným 
dopisem sdělí odbor investiční Magistrátu města Ostravy. K dalšímu sdělujeme, že Plán financování  obnovy 
vodovodů a kanalizací je aktualizován průběžně, vždy když vyvstanou skutečnosti pro jeho aktualizaci. Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací není veřejně publikován na'webu města. Přílohou: Vám poskytuje 
aktuálně platný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci města Ostravy. 

Předmětná informace Vám poskytujeme bezplatně.:. 

pozdravem 

Příloha: kopie Plánu fmancováni obnovy vodovodů a kanalizací dle textu: 

Prokešovo nám. 8; 72930 Osfrava. 
www.ostrava.cz 
postaosírava.cz 
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