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Informace  

 

Magistrát města Havířova obdržel dne 7.3.2013 Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. K žádosti sdělujeme, že dne 30.1.2013 zahájil odbor ži-

votního prostředí Magistrátu města Havířova jako vodoprávní úřad z moci úřední řízení 

o odstranění nepovoleného vodního díla – Vodovodní řad I. Horní Bludovice (Velicesta) pod č.j. 

OŽP/7137/2013-2 - spis zn. OŽP/7137/V-STP/Hl/2013.  

Dne 4.2.2013 vlastník výše uvedeného vodního díla (vodovodního řadu) – společnost Severomo-

ravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. podala žádost o dodatečné stavební povolení pod č.j. 

OŽP/9327/2013-1 – spis zn. OŽP/9327/V-STP/Hl/2013, jelikož však podklady k žádosti doložené 

byly neúplné vodoprávní úřad řízení přerušil a stanovil lhůtu pro doplnění podání.  

Řízení o odstranění stavby vodního díla bylo přerušeno do doby vydání pravomocného rozhodnutí 

ve věci dodatečného povolení stavby vodovodního řadu.  

Obecným stavebním a silničním správním úřadem Magistrátu města Havířova jsou v současné době 

vedena řízení o odstranění celkem tří vodovodních přípojek napojených na výše uvedený vodovod 

(vedený pozemkem parc.č. 876/4 k.ú. Horní Bludovice).  

Ke způsobu nabytí uživatelských práv k cizím pozemkům pro stavbu vodovodní přípojky sděluje-

me, že je na vlastníkovi stavby vodovodní přípojky, aby k případné žádosti o dodatečné povolení 

doložil mimo jiné doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku, na kterém je stavba provedena. V případě nedohody 

s vlastníkem pozemku má stavebník ještě možnost podat návrh na zřízení věcného břemene 

k příslušnému soudu. Pro dodatečné povolení vodovodní přípojky nelze věcné právo k pozemku 

vyvlastnit ve vyvlastňovacím řízení vedeném vyvlastňovacím úřadem.  
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