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Informace
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, obdržel dne 4.3.2013 žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to z vodoprávního hlediska.
Jedná se o sdělení informací k vydanému předčasnému užívání stavby na vodní dílo „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. Kdy Obec Albrechtice podala žádost o tzv. předčasné užívání stavby kanalizace?
2. Jakými skutečnostmi a doklady byla tato žádost doložena?
3. Kdy vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o předčasném užívání stavby?
4. Byly stanoveny nějaké podmínky či omezení v rozhodnutí o předčasném užívání stavby?
5. Jak je časově omezeno předčasné užívání stavby na základě rozhodnutí vodoprávního
úřadu?
6. Prováděl vodoprávní úřad nějaké místní šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném
užívání stavby?
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"), sděluje:
Ad 1.: Obec podala žádost dne 15.10.2012
Ad 2.: Žádost byla doložena doklady dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a
výsledky předepsaných zkoušek a doklady prokazujících shodu použitých výrobků
s požadavky na stavby (certifikáty, prohlášení o shodách), dokumentace skutečného
provedení stavby
Ad 3.: Rozhodnutí bylo vydáno dne 12.12.2012
Ad 4.: Podmínky:
-V průběhu předčasného užívání stavby budou průběžně odstraňovány zjištěné závady.
-Ke kolaudaci předloží žadatel předepsané doklady.
-Ke kolaudaci bude za účasti správního úřadu provedeno nové místní šetření a předložen
nový provozní řád pro trvalý provoz vodního díla.

Ad 5.: Předčasné užívání je povoleno do 31.12.2015.

Ad 6.: Vodoprávní řízení bylo spojeno s ústním jednáním a ohledáním na místě. Z tohoto jednání
je sepsán protokol.

M. W., v. r.
referent odboru životního prostředí
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