Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Stavba kanalizace - Podolí
Žádost o informace:
žádám Vás o sdělení informací:
1) zda Váš vodoprávní úřad zastavil řízení o dodatečném povolení stavby Části kanalizace (v délce cca 7
m) vybudované bez řádného povolení společností Ztronic, s.r.o., se sídlem v Podolí, na pozemku p.č.
4007/8 (k.ú Podolí nad Olšavou) ve vlastnictví Xxx Xxxxx, a pokud zastavil, žádám Vás o poskytnutí kopie
příslušného dokumentu
2) zda Váš vodoprávní úřad vydal nebo nevydal rozhodnutí o odstranění této stavby, a pokud vydal, žádám
Vás o poskytnutí kopie příslušného dokumentu
3) v jakém stádiu je nyní správní proces týkající se nepovolené části kanalizace - viz bod 1)
Odpověď:
Vážený pane,
k jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace ze dne 3. 12. 2018 Vám sděluji:
ad 1. Zdejší vodoprávní úřad řízení o dodatečném povolení stavby části kanalizace firmy Ztronic s.r.o.
doposud nezastavil.
ad 2. Zdejší vodoprávní úřad doposud nevydal rozhodnutí o odstranění této stavby.
ad 3. K této věci sděluji, že bylo zahájeno řízení o odstranění této části stavby i ČOV, poté bylo přerušeno
řízení o odstranění stavby vzhledem k tomu, že firma Ztronic s.r.o. požádala o dodatečné povolení stavby
kanalizace a ČOV. Žádost neobsahovala požadované náležitosti, proto vodoprávní úřad řízení o
dodatečném povolení stavby usnesením přerušil a stanovil lhůtu pro doplnění žádosti. Tato lhůta byla na
základě žádosti prodloužena, ve stanovené lhůtě firma Ztronic s.r.o. zúžila předmět své žádosti na
dodatečné povolení ČOV s tím, že vyčištěné odpadní vody bude přečerpávat do obecní kanalizace.
Vodoprávní úřad řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění souhlasu vlastníka kanalizace s napojením na
obecní kanalizaci. V této chvíli běží lhůta pro doplnění tohoto souhlasu.
Venkovní kanalizaci žadatel vzhledem k novým skutečnostem překlasifikoval na kanalizaci, která bude
odvádět pouze dešťové vody a ta bude stavbou obecnou, nikoliv vodním dílem. Pokud bude ČOV
dodatečně povolena, bude vodoprávním úřadem nařízeno odstranění stavby části kanalizace (7 m) z
pozemku vlastníka. Pokud nebude ČOV dodatečně povolena, bude nařízeno odstranění ČOV i kanalizace
současně.
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