Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 13/2015 ze dne 30. 3. 2015

Informace se týkají údajů o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné, zpracovávaném společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dále údajů o cenách vodného a stočného, o způsobu
zveřejňování těchto údajů. Informace o tom, zda statutární město Karviná vlastní vodárenskou
infrastrukturu a zda ji pronajímá společnosti SmVaK a.s.
Vyřízeno Odborem majetkovým písemným sdělením ze dne 10.4.2015.
Přílohy jsou k dispozici na Odboru majetkovém.
Text odpovědi:
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový obdržel dne 30.03.2015 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Informace se týkají údajů o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné, zpracovávaném společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., dále údajů o cenách vodného a stočného, o způsobu zveřejňování těchto údajů. Dále
požadujete informace o tom, zda statutární město Karviná vlastní vodárenskou infrastrukturu a zda ji
pronajímá společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
K Vaší žádosti uvádíme:
V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, zasílá společnost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., ve stanoveném termínu, statutárnímu městu Karviná porovnání všech
položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v
předchozím kalendářním roce (dříve vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné).
Povinnost zveřejnění těchto informací se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu
úřadu obce, které se týká. Statutární město Karviná tyto informace zveřejňuje na úřední desce
bezodkladně po obdržení těchto údajů, nebo na stánkách www.karvina.cz v sekci úřední deska, po
dobu nejméně 30 dnů od vyvěšení.
V příloze Vám zasíláme dostupné kopie vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné za kalendářní roky 2007 - 2013.
Ceny vodného a stočného na kalendářní rok, tyto jsou schváleny na základě usnesení představenstva
akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Oznámení o schválení nové
ceny vodného a stočného zašle společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
statutárnímu městu Karviná, které tuto informaci bezodkladně po obdržení zveřejní na úřední desce
nebo na stánkách www.karvina.cz v sekci úřední deska, po dobu nejméně 30 dnů od vyvěšení. Tyto
informace členům Zastupitelstva města Karviné nepodáváme, jelikož jsou zveřejňovány na úřední
desce. Ceny vodného a stočného jsou rovněž zveřejněny na stránkách www.smvak.cz v sekci
zákazníkům.

K požadavku o informaci týkající se vlastnictví vodárenské infrastruktury, uvádíme, že statutární
město Karviná vlastní vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu pod názvy:
























Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole – SO – 04 vodovod, větev B – SO 04 vodovod
Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole – SO – 05.2 splašková kanalizace, SO 03 splašková
kanalizace, SO 05.3 čerpací stanice
Kanalizace na ul. Palackého v Karviné-Fryštátě
Vodovod L1 Karviná-Darkov
Vodovodní řad Karviná-Louky
Kanalizace Karviná-Ráj, I. etapa – splašková kanalizace
Výstavba bytových domů na ul. Fryštátské v Karviné-Fryštátě, vodovodní řad V1
Výstavba bytových domů na ul. Fryštátské v Karviné-Fryštátě, SO 06 – kanalizace splašková
Veřejná vodovodní odbočka z hlavního vodovodního řadu k nemovitostem č. p. 157/13
a 244/11 v Karviné-Fryštátě
Kanalizace Karviná-Ráj, II. etapa – splašková kanalizace
Splašková kanalizace ul. Polská, Karviná-Ráj
Splašková kanalizace, kanalizační čerpací stanice a čistírna odpadních vod na ul. Žižkově,
Karviná-Hranice
Prodloužení vodovodu pro napojení vodovodních přípojek k objektu loděnice, dětského
koutku, amfiteátru a koníren v parku Boženy Němcové
Karviná – Rozšíření kanalizace
Karviná-Ráj, odkanalizování splaškových vod z RD č. p. 1240
Využití bývalého zahradnictví v Karviné-Fryštátě – zástavba rodinnými domy, SO 04 vodovod
Využití bývalého zahradnictví v Karviné-Fryštátě – zástavba rodinnými domy, SO 06
kanalizace splašková
Průmyslová zóna Karviná – Nové Pole – II. etapa – 1. část, SO 06 Splašková kanalizace a ČSOV

Předmětné vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou provozovány společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s. nebo
provozovatel) na základě uzavřených smluv o provozování vodního díla.
Obsahem a předmětem těchto smluv je zabezpečení provozu vodních děl v souladu se zákonem
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, kdy
provozovatel na své náklady zajišťuje zejména:




















řádný provoz a údržbu vodovodů nebo kanalizací, kanalizačních čerpacích stanic a čistírny
odpadních vod (dále též zařízení) v souladu s provozními řády v rozsahu běžného udržování
a příslušných technických norem,
realizaci práv a povinností provozovatele zařízení dle zákona,
podávání informací vlastníkovi o technickém stavu provozovaného zařízení včetně návrhu
na provádění eventuálních rekonstrukcí,
vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím staveb majícím vztah k provozovanému
zařízení,
poskytování informací žadatelům o možném střetu s ochranným pásmem zařízení,
vedení technické dokumentace provozovaného zařízení včetně její aktualizace a archivace,
provádění stanovených revizí a kontrol nezbytných k provozování zařízení,
vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle § 5, odst. 1 zákona a prováděcí
vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
vedení provozní evidence kanalizace dle § 5, odst. 2 zákona a prováděcí vyhlášky
č. 428/2001 Sb.,
poskytování vybraných údajů z majetkové evidence a provozní evidence vodoprávnímu úřadu
dle § 5, odst. 3 zákona,
zpracování plánu financování obnovy kanalizace dle § 8, odst. 11 zákona.
Statutární město Karviná uzavřením smluv o provozování vodních děl dále postupuje

na SmVaK Ostrava a.s. právo na uzavření smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu
a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu s odběrateli připojenými
na předmětná zařízení, jakož i s nově napojovanými odběrateli po písemném odsouhlasení
vlastníka zařízení. SmVaK Ostrava a.s. tyto smlouvy uzavírá vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Vodné a stočné podle platného ceníku SmVaK Ostrava a.s. a náhrady ztrát
vzniklých neoprávněným odběrem vody z vodovodu nebo neoprávněným vypouštěním
odpadních vod do kanalizace platí odběratelé výlučně společnosti SmVaK Ostrava a.s., a ta
je oprávněna neuhrazené platby vymáhat, a to i soudní cestou. Při ukončení provozování
SmVaK Ostrava a.s. smluvně zajistí převod práv a povinností z těchto smluv na nového
provozovatele.

