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Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 1803/8 
702 00 Ostrava — Mor. Ostrava 

Věc: Žádost o poskytnutí informací V Ostravě, dne 17.2.2023 

Podle zákona č.106/1999 Sb. a násl. Vás žádám o poskytnutí informace, 

zda nebylo k realizaci stavby níže uvedené použito zcela nebo částečně finanční 

krytí z veřejných nebo dotačních prostředků. 

Jedná se o stavbu „Přeložka kanalizace DN500, ul. Hrázka, k.ú. 

Pustkovec", na které bylo vydáno stavebním povolení ze dne 15. června 2022 

OOZP - MMO pod č.j. SMO/357057/22/OŽP/ ., sp.značka S-

SMO/175252/OŽP/12 a rozhodnutí č. 587/22/VH, kterým se schvaluje záměr 

stavby vodního díla. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 



Magistrát města Ostravy - 1 
-03" 2023 

odbor ochrany životního prostředí 
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Vaše značka: 

Ze dne: 20.02.2023 

Č. J.: SMO/138320/23/OŽP

Sp. zn.: S-SMO/111959/23/OLP/3 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 28.02.2023 
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Dne 20.02.2023 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy (dále jen „MMO 
OOŽP") Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 106/1999 Sb."). 

V podané žádosti žádáte o poskytnutí následující informace, k jejichž poskytnutí je Magistrát města Ostravy 

povinným subjektem: 

Jedná se o informaci, zda nebylo k realizaci stavby „Přeložka kanalizace DN500, ul. Hrázka, k. ú. 

Pustkovec", na kterou MMO OOŽP vydal společné povolení dne 15.06.2022 pod čj. 
SMO/3 5 7 0 5 7/22/OŽP/ , sp. zn. S-SMO/175252/OŽP/12, použito zcela nebo částečně finanční krytí 

z veřejných nebo dotačních prostředků: 

MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona Č. 254/2001 Sb. o 

vodách a o změně některých zákonů v platném znění a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 2 

zákona č. 106/1999 Sb., Vám, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Č. 106/1999 Sb., poskytuje tuto 

informaci: 

Přeložka výše uvedené kanalizace, která je kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Statutárního města 

Ostrava, byla vyvolána z důvodu její kolize s plánovanou stavbou bytového domu, jejímž investorem není 

Statutární město Ostrava. Investorem přeložky kanalizace, vyvolané stavbou tohoto domu, rovněž není 

statutární město Ostrava, tudíž MMO OOŽP nemá žádné informace, že by na tuto přeložku byly použity 

finanční prostředky z veřejných nebo dotačních prostředků. 

Informaci Vám byla poskytnuta bezplatně. 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
vwwv.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 
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