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Kunovice 8. ledna 2020

Oprávněná úřední osoba: Irena Koutná,
tel. 572 432 727, tel. 572 432 728
e-mail: irena.koutna@mesto-kunovice.cz

, nar,
č. p.

SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí informace

Městský úřad Kunovice, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen infZ) obdržel dne
27,12.2019 žádost žadatele pana
, nar.
,
č. p.
,
, o poskytnuti informace:
1. zda a kdy stavebník doložil obecnému stavebnímu úřadu vodoprávním úřadem nařízené
výpočty (viz citace části dopisu vodoprávního úřadu nZc1sakovac/' prů/eh je vybudován před
vjezdem do budovy stavebně ještě není dokončen. V této souvislosti byl stavebník vyzván
k doložení konkrétních výpočtů, které prověří odvádění dešťových vod zůchytit tyto v souladu
s platnými právními předpisy. Tento výpočet bude doložen obecnému stavebnímu úřadu
k povo/enl dočasného řešení odvádění dešťových vod"), Žádám Vás o kopii dokumentu, ve
kterém stavebník předložil požadované výpočty;
2. pokud stavebník výpočty doposud nepředložil, kdy a kterým dopisem stavební úřad Kunovice
vyzval stavebníka k dodáni výpočtů, Žádám kopii takového dokumentu;
3. jaká opatření stavební úřad Kunovice učinil, aby stavebník nemohl nadále vypouštět dešťové
odpadnívody do pozemních půdních vrstev;
4. vodoprávní orgán v dopise ze dne 01.04.2019 potvrzuje, citace: ,,že se jednalo o přečerpávání
dešťových vod z retenčních nádrží do studny, což jsme si ověřili na m/stě.......Pokud by se
v nastávajlcl době opakovalo toto vypouštění dešťových vod na pozemek
, je nutno
tuto situaci řešit podle občanskoprávních pravidel jako omezováni už/ván/ majetku, a to
s orgány činnými v občanském Či trestním ř/zenL Stavebník nemůže ani rozestavěnou stavbou
omezovat a ohrožovat sousední pozemky a v konkrétním případě musí zajistit odvedení zvláště
dešťových vod, které na rozestavěných stavbách takového typu a rozsahu vznikají, takovým
způsobem, aby nezpůsoboval majetkovou nebo jinou újmu majitelům sousedních pozemků a
staveb." Žádáme Váš stavební úřad, aby nám poskytl kopie dokumentů, kterýnii neoprávněný
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zásah rozestavěnou stavbou (potvrzený dopisem vodoprávního úřadu ze dne 01.04.2019, že
nastal) do majetku účastníků řízenise stavebníkem řešil;
5. jaké další kontroly stavební úřad ve věci neoprávněného vypouštěni dešťových odpadních vod
na stavbě ,,výrobní hala Ztronic, Podolí" vykonal, když účastnici řIzeni stále tvrdí, že slibovaný
odvoz dešťových vod se dosud od 24.02.2019 ani jednou nekonal;
6. jaká opatření stavební úřad nařídil stavebníkovi ve věci vodoprávním úřadem požadovaného
zajištěni dočasného řešení odvodu dešťových vod.
Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen stavební úřad)
příslušný podle ust. § 13 odst. 1pIsm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánovánía stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vám poskytuje tyto
informace:
ad l.) stavebnímu úřadu nebyl předložen žádný nový výpočet týkajIcI se dočasného řešení
likvidace dešťových z předmětné stavby a požadovaný vodoprávním úřadem;
ad 2.) stavební úřad stavebníka nevyzýval k dodání výpočtů, protože tento požadavek byl od
vodoprávního úřadu;
ad 3.) jelikož stavební úřad Kunovice doposud neobdržel žádný podnět či stížnost k řešení
dešťových vod na předmětné stavbě (tj. od vlastníků sousedních pozemků a staveb, od
účastníků původního spojeného územního a stavebního řízenI, od jiných orgánů státní
správy), neexistuje důvod, proč měl vydávat nějaká opatřeni;
ad 4.) vizodpověd'k bodu 3.;
ad 5.) s ohledem na skutečnosti uvedené v odpovědi k bodu 3. nevznikla stavebnímu úřadu
Kunovice povinnost provést kontrolu předmětné stavby;
ad 6.) k vymáhání požadavků stanovených vodoprávním úřadem je příslušný pouze a jedině
vodoprávní úřad.
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