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l ' * Statutární mesto Ostrava

Šý
tší Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

/ ;
“ —————/ odbor stavebniho řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 28. 12. 2021 „ V

Č. j.: RaB/OO347/22/SRDaZP/Lu

Sp. zn.: RaB/09827/21

 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 12. 01. 2022

Vyjádření kžádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 28. 12. 2021 byla Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice postoupena z Magistrátu města
Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, Vaše žádost, ve které žádáte o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací týkající se:

1) Doplnění původní informace týkající se stavebně technického stavu odpadní žumpy manželů-
v

u jejich rodinného domu 0. p. 81/34 na ulici Majovského v Ostravě

Bartovicích.

2) V rámci ověřování skutečného stavebně technického stavu žumpy zjístit informaci, kde je vzhledem

k množství odpadní voda z žumpy skutečně vypouštěna.

K bodu č. 1 Vám sdělujeme, že informací pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím dle ust. § 3
odst. 3 se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,

zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého V elektronické podobě nebo záznamu

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Veškeré informace týkající se stavebně technického stavu žumpy manželů_ které se

dochovaly varchívu stavebního úřadu, jsme Vám sdělovali ve Vyjádření kžádosti o informaci ze dne

13. 12. 2021 pod č. j. RaB/09108/21/SŘDaŽP/Lu.

K bodu č. 2 Vám sdělujeme, že informací, kde je vzhledem k množství odpadní voda zžumpy skutečně

vypouštěna v současnosti nedisponujeme. Věc je předmětem budoucího šetření stavebního úřadu. Dle ust.

§ 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
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Úřad městského obvodu Ostrava — Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava, Radvanice

Věc : Žádost o poskytnutí informace

Na základě postoupení mé žádosti o informaci z Magistrátu města Ostravy, odboru

ochrany životního prostředí dne 30.11. 2021 jsem žádal ve smyslu § 13 zákona č.

106/1990 Sb. o následující informaci :

1. Doplněn/'původni informace týkající se stavebně technického stavu odpadnl'jimky

manže/ů— u jejich nemovitosti čp. 81/34 na ulici

Majovského v Ostravě Bartovicich, zejména jej/' kapacity.

Ve vašem sdělení ze dne 13.12. 2021 uvádíte, „že dle dochované archivní spisové

dokumentace jsou vnitřní půdorysné rozměry žumpy 150 x 150 cm a h/oubka je 220 cm,

z čehož vyplývá že kapacita žumpy je 4,95 m3. Žumpa je stavajici, dochovaná projektová

dokumentace je z roku 1972. Stavebně technický stav žumpy odpov/dá jejímu stáři'í

Podle rozhodnutí č. 98/1972 vydaného Odborem výstavby Obvodního národního výboru

Ostrava 2 dne 25.2. 1972, č.j. Výst/262/72 byla povolena stavba zděné hospodářské

budovy u rodinného domu čp. 81. V objektu měla být umístěna prádelna, místnost pro

uskladnění paliva a suché WC. Zavedení elektřiny, vody a odvádění splaškové vody do

nově vybudované žumpy. Z tohoto dokumentu vyplývá, že předmětná stavba byla

povolena jako dočasná a provizorní stavba na dobu deseti leta po uplynutí této lhůty je

nutné požádat o prodloužení doby užívání. Neexistuje žádný doklad, zda byla postavena

podle projektu a zejména zda a jakým způsobem byla splněna podmínka na odvod

splaškové vody do žumpy. Vzhledem k dočasně a provizorní stavbě na dobu deseti let

neexistuje žádné kolaudační rozhodnutí ani povolení k trvalému užívání. Z tohoto důvodu

není známo, zda žumpa a vůbec celá tato stavba splňuje příslušné právní normy.

Předmětná stavba včetně přívodu vody a odpadníjímky není uvedena v kupní smlouvě ze

dne 14.10. 2010 uzavřené mezi původnímivlastníky—
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_Jako prodávajícíma_jako
kupujícímí. Příslušný stavební úřad vOstravě Radvanicích měl učinit rozhodnutí dle

stavebního zákona ato nařídit odstranění stavby nebo stavbu dodatečně zkolaudovat a to
se všemi náležitostmi stanovenými pro tento případ stavebním zákonem.

Při kontrole provedené vodoprávním úřadem dne 11.2. 2021 bylo zjištěno, že manželé

_odebírají ročně cca 180 m3 a je nepochybné, že odpadní vody
tvoři ročně cca 120 až 140 m3. Jelikož žumpa má dle vašeho sdělení pouze obsah cca 5 m3,

není vyvážena, tak odpadní vody jsou nepochybně vypouštěny a vsakují se na sousední

pozemky, zejména parcelní číslo 285/1. Množství odpadní vody a dlouhodobost jejího

vypouštění (cca 11 let ve vlastnictví manželů—) je vážným ohrožením jakosti

a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Ve smyslu ustanoveníé 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění, žádám Úřad městského obvodu Ostrava — Radvanice a Bartovice, odbor

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o poskytnutí následující informace a

řádné doplnění vaší informace ze dne 13.12.2021:

1. Doplnění původní informace týkající se stavebně technického stavu odpadní

žumpy manželů—u jejich rodinného domu čp. 81/34

na ulici Majovského v Ostravě Bartovicích.

(Vaše pouhé sdělení že : „Stavebně technický stav žumpy odpovídá jejímu stáří."

nelze vžádném případě považovat za informaci, která má vůbec nějakou

vypovídací schopnost o stavu žumpy.)

2. Vrámci ověřování skutečného stavebně technického stavu žumpy zjistit

informaci, kde je vzhledem k množství odpadní voda zžumpy skutečně

vypouštěna.

Po zpracování požadované informace žádám o její zaslánív zákonem stanovené lhůtě.

V Ostravě dne 25. prosince 2021

 


