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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 odst. 1)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), obdržel dne 21.07.2021 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informace
podle zák. č. 106/1999 Sb.“
Žadatel žádá o zpřístupnění těchto informací:
- kdo je vlastníkem splaškové kanalizace vedené z pozemku p.č.52/9 v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem
přes pozemky p.č.st.262, 29/10, 29/64 v k.ú.Nedvědice pod Pernštejnem do veřejné kanalizace
- o přesném vedení splaškové kanalizace vedené z pozemku p.č.52/9 v k.ú. Nedvědice pod
Pernštejnem přes pozemky parc. č. st. 262, 29/10, 29/64 v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem do
veřejné kanalizace.
- poskytnutí závěrečného stanoviska z řízení vedeného v roce 2012 ve věci splaškové kanalizace
vedené z areálu společnosti MEZ, a.s.
Vodoprávní úřad má v kompetenci povolování vodních děl, jedním z nich je kanalizační stoka. Veřejné
kanalizační stoky mají svého vlastníka a provozovatele. Napojení více kanalizačních stok je možné na základě
smlouvy nebo dohody. Obecný stavební úřad (OSŘ MěÚ Tišnov) povoluje kanalizační přípojky. Kanalizační
přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo
odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Ten, kdo je napojen kanalizační přípojkou na kanalizační
stoku, má s provozovatelem uzavřenou smlouvu a platí stočné. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník
pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Vodoprávnímu úřadu je z úřední činnosti známo, že se některé
nemovitosti v minulosti napojovaly na kanalizační stoku sdruženou kanalizační přípojkou, což není Zákonem
o vodovodech a kanalizacích, (zákon č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zakázáno.
Vodoprávní úřad z dostupných informací v součinnosti s provozovatelem veřejné kanalizace v obci Nedvědice
(VAS a.s., divizi Žďár nad Sázavou) zjistil, že trasa kanalizační stoky je umístěna v komunikaci na pozemku
p.č.29/54 v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem. Vzhledem k tomu, že kanalizační přípojky neudržuje
provozovatel kanalizace, jsou trasy kanalizačních přípojek v připojené situaci pouze orientační. Na pozemku
p.č.29/64 je zakreslena trasa kanalizační přípojky k pozemku p.č.st.490 v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem.
Dále bylo ověřeno u nemovitostí, které by mohly být napojeny na veřejnou kanalizaci přes uvedené pozemky,
zda-li platí stočné. Bylo zjištěno, že vlastníci nemovitostí p.č.st. 209 a 781 (č.p.196) a p.č.st. 262 (č.p.165) a
p.č.st.489 a 282 (č.p.295) jsou napojeni na veřejnou kanalizaci a platí stočné VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou.
Stočné neplatí MEZ Nedvědice. Má vlastní ČOV. Pro přesné určení trasy je nutné kontaktovat vlastníky
uvedených nemovitostí, informace jsou dostupné na internetových stránkách ČÚZK.
Doklady k řízení z roku 2012 ve věci splaškové kanalizace vedené z areálu společnosti MEZ, a.s., vodoprávní
úřad nedohledal, vzhledem k tomu, že ze stejné doby řešené stížnosti archivujeme, podnět řešil
pravděpodobně obecný stavební úřad (OSŘ MěÚ Tišnov).
V případě řešení podnětu obecným stavebním úřadem, který má kanalizační přípojky v kompetenci,
vodoprávní úřad poskytne v případě požadavku součinnost.

Odpověď na Vaši žádost o informace Vám zasílám elektronicky do datové schránky. V příloze je zobrazena
situace jednotné kanalizace se zákresem některých přípojek v požadovaném místě.
Tímto poskytujeme žadateli informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasláním těchto informací, prostřednictvím datové
schránky, dle požadavku žadatele.
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