Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 32/2013 ze dne 23. 7. 2013
Jakým způsobem je řešeno zachycení a odvedení srážkové vody z komunikace ul. Nové v Karviné‐Ráji
a přilehlých nemovitostí.
Vyřízeno dne 2. 8. 2013 písemným sdělením Odboru majetkového.

Text odpovědi
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový obdržel dne 23.07.2013 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění: (citace)
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem je řešen odvod
dešťových vod na pozemcích sousedících s ul. Novou, obec Karviná, katastrální území Ráj, a dále celé
lokality ul. Nová, tedy přilehlé sousedící pozemky v oblasti ulic Rajecká.“
K této věci uvádíme:
Ulice Nová, na které se v současné době realizuje výstavba komunikace, se nachází na soukromých
pozemcích. Rovněž všechny pozemky sousedící s komunikací na ul. Nové jsou v majetku soukromých
vlastníků. Na těchto pozemcích probíhá výstavba rodinných domů. Odvádění dešťových vod
z pozemků a staveb je řešeno každým jednotlivým stavebníkem na svém pozemku, a to zasakováním.
Statutární město Karviná není investorem stavby komunikace ani nezajišťuje odvod dešťových vod ze
soukromých pozemků. Na ul. Nové a na části ul. Rajecké se nachází stavba splaškové kanalizace ve
vlastnictví statutárního města Karviné, která výhradně slouží k odvádění splaškových vod, nikoli však
k odvádění dešťových vod.
Nově budovaná komunikace na ul. Nové sousedí pouze s jedním pozemkem ve vlastnictví
statutárního města Karviné, a to s pozemkem parc. č. 490/1 v kat. území Ráj, na kterém je umístěna
místní komunikace na ul. Rajecké. Odvod dešťových vod z části komunikace na ul. Rajecké je řešen
do stávajícího příkopu podél komunikace, ze kterého jsou vody svedeny propustkem pod komunikací
do protějšího příkopu na Vašem pozemku.
Ve Vaší žádosti dále žádáte: (citace) „o poskytnutí informace, z jakého důvodu nepožadoval Odbor
majetkový, jakožto zástupce vlastníka komunikace, stanovení podmínek v řízení z sp. zn.
MMK/181723/2011 ÚPSŘ/Ing. Ba, pro řešení odvodu dešťových vod z ul. Nová.“
Dále uvádíte (citace) „Jste vlastníkem parcely č. 490/1 kat. Karviná‐Ráj a ve stavebním povolení č.
02072012 pod sp. zn. MMK 181723/2011 ÚPSŘ/Ing.Ba, jste v rámci řízení nevznesli žádné námitky,
aby dešťové vody z celé lokality a ze sjezdu ul. Nová v místě napojení na ul. Rajecká byly svedeny do
„přírodního rigolu“ podél ul. Rajecká. Tento měří cca 30 m a má jediné vyústění na náš pozemek č.
276 kat. Karviná‐Ráj.“
K tomu uvádíme:
Jako bývalý Odbor místního hospodářství Magistrátu města Karviné jsme vydali, na základě žádosti
projektanta Ing. Ivana Šnapky, vyjádření č. j. MMK/156938/2010 ze dne 22.11.2010, ve kterém jsme
se vyjádřili k dokumentaci pro stavbu pod názvem „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě ul.
Višňová, Karviná‐Ráj“. Z hlediska vlastníka místních komunikací a veřejného prostranství jsme
v tomto vyjádření mimo jiné uvedli, že stavbou účelové komunikace nesmí dojít ke změně
odtokových poměrů na přilehlé místní komunikaci na ul. Rajecké, dešťové vody nesmí být svedeny
na tuto místní komunikaci ani do přilehlého příkopu.

Ke stejné stavbě byla Odboru místního hospodářství Magistrátu města Karviné předložena Ing.
Ivanem Šnapkou k odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení. Ke stavbě jsme vydali vyjádření
č. j. MMK/176390/2011 ze dne 15.12.2011. Opět z hlediska vlastníka místních komunikací
a veřejného prostranství jsme souhlasili se stavbou za podmínky, že komunikace je navržena tak,
aby dešťové vody z této komunikace nestékaly na místní komunikaci ul. Rajecké a ani nebyly svedeny
do přilehlého příkopu na pozemku parc. č. 490/1 v kat. území Ráj. Další podmínkou bylo, že navržené
řešení odvodnění komunikace musí zaručit, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na ul.
Rajecké a nebude docházet k zaplavování přilehlých pozemků. V opačném případě investor zajistí
neprodleně nápravná opatření. Tyto podmínky byly také uvedeny ve společném stanovisku
statutárního města Karviné, které vydal Odbor správy majetku dne 20.12.2011 pod č. j.
MMK/180424/2011 pro účely řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu.
K další části Vaší žádosti (citace): „Dále žádáme o poskytnutí informací o koncepci řešení odvodnění
celé lokality ul. Nová.“, uvádíme:
statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový nemá zpracovanou žádnou
koncepci řešení odvodnění celé lokality na ul. Nové.

