
Město Šenov IČ 00297291
Radniční nám. 300
73934 Šenov

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb

Žádost o poskytnutí písemností (od 15.6.2021 do dneška) souvisejících s vodoprávním 
dozorem(město Šenov-kontrolovaná osoba) Magistrátu města Ostravy odboru ochrany životního 
prostředí, konaným dne 15.6.2021 a 11.11.2021  souvisejících s rozhodnutími tohoto odboru-
č.289/10/VH, č.j. OŽP/5480/07/Pr/Hk/52 ze dne 26.2.2010 a č.632/14/VH, č.j. 
SMO/265596/14/OŽP/Bl ze dne 23.7.2014. Tedy všech písemností, které město Šenov obdrželo od 
orgánů státní správy, popř. právních subjektů, nebo fyzických osob a dále všech písemností které 
město Šenov v této souvislosti odeslalo  orgánům státní správy, popř. právním subjektům, nebo 
fyzickým osobám. Ať se jednalo o osobní podání, e-mailovou korespondenci, korespondenci 
zaslanou poštou popř. jiným způsobem, prostřednictvím datové schránky. Vyjma pozvánek na výše 
uvedený vodoprávní dozor.
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MĚSTO ŠENOV 
Radniční nám 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
 

odbor investic, MH a dopravy  
 

 

 

 

VÁŠ DOPIS zn.:     

ZE DNE:     

 

NAŠE sp.zn. : 
NAŠE č.j.: MeUS 01034/2022/KK  

    

 
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Knop-Kostka      

MOBIL:  730 102 796 

E-MAIL: pknopkostka@mesto-senov.cz 

 

DATUM: 10.3.2022 

 

 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 7.12.2020 Vám tímto poskytujeme informace dle zákona č. 
106/199 Sb.: 
písemnosti (od 15.6.2021 do dneška) související s vodoprávním dozorem (město Šenov-kon-
trolovaná osoba) Magistrátu města Ostravy odboru ochrany životního prostředí, konaným dne 
15.6.2021 a 11.11.2021, tedy všechny písemnost, které město Šenov obdrželo od orgánů státní 
správy, popř. právních subjektů, nebo fyzických osob a dále všech písemností které město Še-
nov v této souvislosti odeslalo orgánům státní správy, popř. právním subjektům, nebo fyzic-
kým osobám vyjma pozvánek na výše uvedený vodoprávní dozor. 
 

1) Žádost o sdělení (Magistrát města Ostravy) ze dne 22.6.2021 

2) Drenáž pod kanalizačními stokami – U Alejského dvora (město Šenov) ze dne 
12.7.2021 

3) Drenáž pod kanalizačními stokami – U Alejského dvora (město Šenov) ze dne 
8.9.2021 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Pavel Knop-Kostka 

vedoucí odboru investic, MH a dopravy 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 
 
 
  

 

 

Žádost o sdělení 

 

V návaznosti na provedený vodoprávní dozor, který provedl dne 15. 6. 2021 odbor ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 

ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon č. 254/2001 Sb.“), ve věci kontroly dodržování ustanovení zákona č. 

254/2001 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „zákon č. 

183/2006 Sb.“) v souvislosti s povinností vyplývající z rozhodnutí vydané Magistrátem města 

Ostravy, odboru ochrany životního prostředí č. 289/10/VH ze dne 26. února 2010, č.j.: 

OŽP/2480/07/Pr/Hk/52, které bylo potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje ze dne 7. října 2010 pod č.j. MSK/116629/2010, sp.zn. ŽPZ/28788/2010/KoJ, kterým bylo 

stavebníkovi – Městu Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, podle 

ust. § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., nařízeno odstranění nepovolené změny stavby 

vodního díla – drenáže pod kanalizačními stokami B4 a B4.1, realizované v rámci stavby 

„Kanalizace Šenov – odkanalizování vod U Alejského dvora a ulic přilehlých“, Vás žádáme o 

zaslání dokumentů, prokazujících, kdy a jakým způsobem bylo provedeno odstranění stavby 

vodního díla – stavba drenáže pod kanalizačními stokami B4 a B4.1. 

 

Dále Vás žádáme o zaslání dokumentů, prokazujících, zda-li stavba drenáže, která měla být 

realizována v rámci stavby „Odvodnění pozemku parc. č. 722/3 v k. ú. Šenov u Ostravy“ 

rozhodnutím MMO OOŽP č. 632/14/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby 

vodního díla, ze dne 23. 7. 2014 pod č.j. SMO/265596/14/OŽP/Bl, sp. zn. S-

SMO/200430/12/OŽP/27, byla realizována a zda byla provedena dle projektové dokumentace 

(kterou vypracoval právní subjekt Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava a kterou 

autorizoval Čestmír Krkoška (č. autorizace 1100048) v květnu 2012 a dodatek projektové 

dokumentace zpracovaný právním subjektem Sweco Hydroprojekt a.s., a který autorizoval Čestmír 

Krkoška (č. autorizace 1100048) v lednu 2014), která byla předložena v rámci vodoprávního řízení 

výše uvedené stavby vodního díla.  

 

 

 

 

   

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA 

vedoucí oddělení 

vodního hospodářství 

   

 

 

 

 

 

   

 Město Šenov  

Radniční náměstí 300  

739 34 Šenov  

IČ 00297291 

 

 

   

   

   
 

Vaše značka: - 

Ze dne: - 

Č. j.: SMO/336312/21/OŽP/Ryk 

Sp. zn.: S-SMO/141677/21/OŽP/13 

  

Vyřizuje: Ing. Rykalová 

Telefon: +420 599 442 374 

E-mail: rrykalova@ostrava.cz 

  

Datum: 22. 6. 2021 



 
 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční nám 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
 

odbor investic, MH a dopravy  
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS zn.: S-SMO/141677/21/OŽP/13 
   
ZE DNE:     
 
NAŠE sp.zn. : 
NAŠE č.j.: MeUS 02807/2021/KK  
    

 
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Knop-Kostka      
TEL.:  596 805 959 
MOBIL:  730 102 796 
E-MAIL: pknopkostka@mesto-senov.cz 
 
DATUM: 12.7.2021 
 
 

Drenáž pod kanalizačními stokami – U Alejského dvora 
 
K Vaší žádosti sdělujeme: 
 
Vzhledem k tomu, že samotná stavba kanalizace byla provedena před více než deseti lety a 
řešením problematiky se zabývalo několik našich pracovníků, kteří již nejsou zaměstnanci 
města, musíme doklady dohledávat v archivu a pracně sestavovat časové a věcné návaznosti. 
Z těchto důvodů bude splnění Vašeho požadavku trvat delší dobu. Předpokládáme, že se nám 
vše podaří zajistit do 10.9.2021.   

 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Pavel Knop-Kostka 
vedoucí odboru investic, MH a dopravy 
 
 
 
 
 
 
 

 Magistrát města Ostravy 
 Odbor ochrany životního prostředí 
 Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 



 
 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční nám 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
 

odbor investic, MH a dopravy  
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS zn.: S-SMO/141677/21/OŽP/13 
   
ZE DNE:     
 
NAŠE sp.zn. : 
NAŠE č.j.: MeUS 03874/2021/KK/2  
   

 
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Knop-Kostka      
TEL.:  596 805 959 
MOBIL:  730 102 796 
E-MAIL: pknopkostka@mesto-senov.cz 
 
DATUM: 8.9.2021 
 
 

Drenáž pod kanalizačními stokami – U Alejského dvora 
 
K Vaší žádosti sdělujeme: 
Odstranění stavby vodního díla – stavby drenáže pod kanalizačními stokami B4 a B4.1 nebylo 
provedeno (z dalších dokladů vyplývá, že to není technicky možné). 
Stavba drenáže v rámci stavby „Odvodnění pozemku parc. č. 722/3 v k.ú. Šenov u 
Ostravy“ nebyla provedena. 
Níže uvádím seznam dokladů, které byly v dané věci vydány: 
 
21.6.2007 Oznámení o zahájení řízení o odstranění změny stavby OŽP/5480/07/Pr/1 
10.10.2007 Usnesení 2050/07/VH – zastavení řízení o dodatečném povolení stavby 
19.12.2007 Oznámení o pokračování řízení o odstranění změny stavby   

       OŽP/5480/07/Pr/Hk/18 
11.3.2008 Rozhodnutí č. 380/08/VH o nařízení odstranění nepovolené změny stavby (drenáž 
zaústěná do bezejmenného přítoku Podleského potoka) 
21.8.2008 Rozhodnutí KrÚ MSK 90153/2008 zrušení rozh. 380/08/VH 
10.11.2008 Rozhodnutí č. 1946/08/VH – povinnost předložit technologický postup prací 
18.5.2009 Vyrozumění o vydání usnesení OFR2/7072/09/Sla – splnění povinnosti předložit  
technologický postup prací 
8.12.2009 Oznámení o pokračování řízení OŽP/5480/07/Pr/Hk/48 
26.2.2010 Rozhodnutí č. 289/10/VH o nařízení odstranění nepovolené změny stavby (drenáž 
zaústěná do bezejmenného přítoku Podleského potoka) 
7.10.2010 Rozhodnutí KrÚ MSK 116629/2010 dílčí změny rozh. 289/10/VH 
12.8.2013 Rozhodnutí 703/13/VH pokuta a náklady řízení (dle kontrolní prohlídky 11.5.2007 
je drenáž zaústěná do bezejmenného přítoku Podleského potoka). 
 
Vzhledem k tomu, že v několika dokladech se jasně hovoří o tom, že drenáž je zaústěna do 
bezejmenného přítoku Podleského potoka, nikoliv přímo do Podleského potoka a je zde odkaz 

 Magistrát města Ostravy 
 Odbor ochrany životního prostředí 
 Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 



 
 

na konkrétní kontrolní prohlídku 11.5.2007, při které byla tato skutečnost zjištěna, skutečná 
situace je jiná, než předpokládala většina vydaných dokladů a rozhodnutí. 
Dle projektu a platného povolení stavby kanalizace měla být po skončení stavby zrušena 
funkce drenáže, nikoliv samotná drenáž. Kontrolní prohlídkou 15.6.2021 bylo zjištěno, že do 
bezejmenného přítoku Podleského potoka žádná voda z drenáže nevytéká. Funkce drenáže 
byla tedy skutečně zrušena a celé řízení je již bezpředmětné. 
Vody vytékající přímo do Podleského potoka jsou s největší pravděpodobností vody 
z protilehlého meliorovaného svahu. 
  
 
       

 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Pavel Knop-Kostka 
vedoucí odboru investic, MH a dopravy 
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