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Sdělení k žádosti o informaci podle zák. č. 106/199 Sb.
Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, obdržel dne 24.8.2016
Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu tohoto zákona.
Vámi požadovaná informace se týká v bodu 1 a) dokumentů ve věci opravy splaškové kanalizace, která
slouží pro odvod splaškových vod z objektu základní školy a tělocvičny ve Velkých Heralticích. Ve své
žádosti uvádíte, že tato kanalizace by měla vést v pozemku v areálu školy parc. č. 3/1 a dále v pozemku
p.č. 13, který sousedí s pozemkem 14 a 15 ve Vašem vlastnictví. Dále uvádíte, že zmíněná oprava tohoto
kanalizačního potrubí měla údajně probíhat v 80. – 90. letech 20. stol.
Dále v bodu 1b) Vaší žádosti žádáte o informaci, zda je na stavebním úřadě k dispozici katastrální mapa
k.ú. Velké Heraltice se zákresem inženýrských sítí, vedoucích v pozemcích ve Vašem vlastnictví parc. č.
14 a 15 k.ú. Velké Heraltice a zda je možno pořídit si její kopii.
Dále žádáte o umožnění nahlížení do spisu, týkající se výše uvedené záležitosti kanalizace.
Stavební úřad Vám k bodu 1a) Vaší žádosti sděluje, že v archivu stavebního úřadu nebyla dohledána
žádná dokumentace, která by se týkala opravy kanalizačního potrubí, sloužícího pro odvod splaškových
vod z objektu základní školy a tělocvičny ve Velkých Heralticích.
V archivu byla dohledána pouze projektová dokumentace, která sloužila patrně jako podklad pro stavební
povolení objektu školy v roce 1969. V příloze Vám zasíláme výřezy ze dvou výkresů situace, kde je
zakreslen plánovaný průběh kanalizačního potrubí, bohužel se zde nacházejí dvě varianty řešení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výkresy návrhu tohoto potrubí, nelze tedy s určitostí říci, že takto byla
stavba skutečně i zrealizována, protože podklady ke kolaudaci stavby nebyly v archivu dohledány.
Veškerá dokumentace k objektu školy z roku 1968 a 1969 Vám bude po předchozí dohodě předložena
k nahlédnutí v objektu spisovny stavebního úřadu v areálu Magistrátu města Opavy na ul. Krnovská 71 D.
Dále byla v archivu stavebního úřadu dohledána dokumentace k územnímu rozhodnutí pro umístění
stavby „Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice“ z roku 2012. Ve výkresu situace stavby je Vámi
popsaná kanalizace projektantem zakreslena jako stávající stav. I do těchto podkladů Vám bude
umožněno nahlédnout po předchozí domluvě v objektu spisovny stavebního úřadu v areálu Magistrátu
města Opavy na ul. Krnovská 71 D.
Dále stavební úřad sděluje na základě ústní informace pracovnice odboru životního prostředí Magistrátu
města Opavy, který je vodoprávním úřadem, že ani odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy
jako příslušný vodoprávní úřad nevydával v uplynulých letech žádné povolení ani jiné opatření pro stavbu
opravy či rekonstrukce předmětného kanalizačního potrubí a tedy ani v archivu odboru životního prostředí
se Vámi požadovaná dokumentace nenachází.

