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Informace  

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, obdržel dne 8.1.2014 žádost o informaci dle 

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

 

Jedná se o sdělení informací ke stavbě vodního díla „Kanalizace a čerpací stanice obce Albrechtice, 

místní část Paseky a ul. Stonavská“ ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to: 

 

1. Vzhledem k tomu, že Magistrát města Havířova svým rozhodnutím ze dne 12.12.2012 

umožnil majiteli stavby předčasné užívání stavby kanalizace, zahrnuje toto předčasné 

užívání odvádění odpadních vod touto kanalizací před tím, než bude stavba zkolaudována 

(dle stavebního povolení vydaného vodoprávním úřadem je podmínkou provozování 

kanalizace její kolaudace a nikoliv rozhodnutí o předčasném užívání)? 

 

2. Stavba kanalizace je z větší části financována z poskytnutých dotací, přičemž dle dotačních 

podmínek má kanalizaci provozovat subjekt odlišný od majitele stavby vybraný dle 

koncesního zákona. Umožňuje rozhodnutí Magistrátu města Havířova o předčasném užívání 

stavby odvádění odpadních vod kanalizací, tj. její provoz i v situaci, kdy majitel stavby 

dosud neuzavřel s možným provozovatelem koncesní smlouvu na provozování kanalizace, 

případně za situace, kdy tato koncesní smlouva není schválena Ministerstvem životního 

prostředí ČR?  

 

3. Byla již podána žádost o kolaudaci stavby? Pokud ano, pak kdy byla podána a kdy bude  

      nařízeno místní šetření?  

 

 

Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 

odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný 

podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně 

příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, sděluje: 

 

 

 

 



Zn. OŽP/1246/Wal/2014 str. 2 

 
Ad1.:  Povolené předčasné užívání stavby umožňuje užívat stavbu vodního díla před tím,  

než bude zkolaudována, dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  

stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Ad 2.:   viz příloha č. 1  

 

 

     Ad3.:   Žádost o kolaudaci nebyla podána.   

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Martina Walderová, elektronicky podepsáno  

referent odboru životního prostředí  
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R O Z H O D N U T Í 

 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, jako věcně a místně 

příslušný orgán podle § 15 odst. 1 a podle § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu 

k informacím), a podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád),  

 

rozhodl o odmítnutí části žádosti 

 

o poskytnutí informací ze dne 8.1.2014, a to v  bodu 2) této žádosti. 

 

Odůvodnění: 

 

Magistrát města Havířova dne 8.1.2014 obdržel žádost o poskytnutí informací. Žádost směřovala k 

poskytnutí informací týkajících se stavby vodního díla „Kanalizace a čerpací stanice obce 

Albrechtice, místní část Paseky a ul. Stonavská“ ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

U bodu 1) a bodu 3) žádosti vodoprávní úřad, jako příslušný orgán, informaci poskytl. 

 

V bodě 2) se žadatelka dotazovala, cituji: „Stavba kanalizace je z větší části financována 

z poskytnutých dotací, přičemž dle dotačních podmínek má kanalizaci provozovat subjekt odlišný 

od majitele stavby vybraný dle koncesního zákona. Umožňuje rozhodnutí Magistrátu města 

Havířova o předčasném užívání stavby odvádění odpadních vod kanalizací, tj. její provoz i 

v situaci, kdy majitel stavby dosud neuzavřel s možným provozovatelem koncesní smlouvu na 

provozování kanalizace, případně za situace, kdy tato koncesní smlouva není schválena 

Ministerstvem životního prostředí ČR?“ 

 

 

 

 



Zn. OŽP/1246/Wal/2014 str. 2 

 
Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 

odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný 

podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně 

příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vodoprávním řízení výše 

uvedenou stavbu vodního díla povolil a poté povolil i předčasné užívání. Pro tato řízení však nebyla 

podkladem otázka financování stavby, dotační podmínky popř. uzavírání koncesní smlouvy, neboť 

ani vodní zákon, ani stavební zákon tyto podklady nevyžadují.    

Žádost o poskytnutí informací byla adresována Magistrátu města Havířova (dále jen magistrát) a je 

tudíž v působnosti magistrátu jako povinného subjektu žádost dle zákona o svobodném přístupu 

informací vyřídit.   

Při vyřizování žádosti je nutné vycházet ze skutečnosti, zda magistrát jako speciální stavební úřad  

musí povinně disponovat veškerými informacemi a dokumenty, jež jsou v dispozici Obce 

Albrechtice.  

Pro rozsah poskytnutých informací jsou relevantní jen ty informace, jimiž magistrát reálně 

disponuje a které je podle zákona povinen mít. Pokud magistrát s informacemi nedisponuje a mít je 

nemusí, není povinen si informace od územně samosprávného celku pro účely jejich poskytnutí 

vyžadovat.  

 

S ohledem na skutečnost, že požadovanou informaci Magistrát města Havířova - vodoprávní úřad 

nemá a jde o informaci, kterou podle shora uvedeného mít nemusí, Magistrát města Havířova, jako 

příslušný orgán, rozhodl o odmítnutí části žádosti bodu 2), neboť neshledal důvody obracet se na 

Obec Albrechtice a poskytnutí informace požadovat.   

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne 

jeho doručení, podáním doručeným Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov – 

Město, kdy příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 

702 18 Ostrava.  

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. Podle § 

82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního 

řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí 

nebo řízení, jež rozhodnutí předcházelo.  

Odvolání se podle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

potřebný počet stejnopisů, budou vyhotoveny na náklady účastníka.  

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Martina Walderová, elektronicky podepsáno  

referent odboru životního prostředí  
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