Informace podle zákona 106/99 Sb.
Od:
Datum: 9.1.2017 10:41
Komu: posta@mmdecin.cz
Žádost o podání informace podle zákona 106/99 Sb.

trvalé bydliště Děčín,

, e-adresa pro

doručování
žádá o podání informací:
Která součást magistrátu města vydala povolení k provedení „sondy“ v místě projektovaného
napojení vodovodního řadu Dolní Žleb – Děčín, v místní komunikaci cyklostezka Prostřední
Žleb – Čertova voda poblíž místa přechodu cyklostezky přes potok Čertova voda, zhruba 65
m před napojením cyklostezky na místní komunikaci Čertova Voda – Dolní Žleb?
Žádám o písemná stanoviska
a) Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu (silničního správního a
dopravního úřadu), pokud bylo takové povolení vydáno před 15.10.2016
b) Odboru životního prostředí (vodoprávního úřadu)
c) Odboru komunikací a dopravy (dříve Odbor místního hospodářství a majetku města)
s uvedením, data a textu příslušného povolení / rozhodnutí.
V Děčíně dne 9.ledna 2017

Podatelnu žádám o zaslání doručenky.

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Tajemník magistrátu
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/2697/2017
MDC/2697/2017

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Michaela Rašková
412593229
michaela.raskova@mmdecin.cz

Děčín:

23.01.2017

Vážený pan inženýr

Informace podle zákona 106/99 Sb.
Vážený pane inženýre,
v souvislosti s Vaší žádostí o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám
sdělujeme:
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí vydal dne 16.5.2016 Rozhodnutí č.j.
MDC/44656/2016, kterým se vydává stavební povolení k provedení stavby vodního díla
„Přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní žleb“ SO 301 Přeložka vodovodu v km 0,000 0596 (HDPE DN/OD 250 v délce cca 68,0 m), SO 302 Přeložka vodovodu v km 0,068 0,000 (HDPE DN/OD 250 v délce cca 596,14 m), odstranění stávajícího potrubí OC DN 300
v délce přeložky vodovodu umístěného na pozemku p. č. 19, 1157/3, 1351/1 a 1281/1
v katastrálním území Prostřední Žleb. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 8.6.2016.
Ve výroku V. rozhodnutí jsou stanoveny podmínky pro provedení stavby vodního díla. Mimo
obecné podmínky jsou zde uvedena vyjádření dotčených osob, která jsou zapracována jako
podmínky rozhodnutí. Pod bodem 15. odst. 6 vyjádření Severočeských vodovodů
a kanalizací a. s. ze dne 17.3.2016, je uvedeno, že v případě nejasností budou provedeny
kopané sondy či vytýčení inspekční cestou. Samostatné povolení k provedení sondy vydáno
nebylo, neboť případná nutnost provedení sondy byla stanovena v podmínkách rozhodnutí.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení silničního správního
a dopravního úřadu nevydal žádné rozhodnutí ani povolení k provedení sondy
v diskutovaných místech cyklostezky v Prostředním Žlebu.
Odbor místního hospodářství a majetku města nevydával žádné rozhodnutí a ani nevydal
žádné podmínky pro zásah do komunikace na místo přechodu cyklostezky přes potok
Čertova voda.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
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Urgence vyřízení
Od:
Datum: 24.1.2017 09:13
Komu: posta@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín
K rukám pana tajemníka

Žádost o podání informace – urgence řádného vyřízení
K č.j.MDC/2697/2017

Urguji řádné vyřízení mé žádosti o informace podle zákona 106/99 podané dne 9.ledna 2017:
-Odbor životního prostředí cituje své rozhodnutí z 16.5.2016, ale žádost zněla, zda provedl
rozhodnutí o provedení sondy v cyklostezce na specifikovaném místě.
-Odbor komunikací a dopravy (Odbor místního hospodářství a majetku města) neguje
podmínky pro zásah do komunikace na jiném místě, než specifikuje žádost.
Žádám, aby odpověď magistrátu neobsahovala nepřesné bláboly, zaměňující podmínky
stavebního povolení a povolení sondy /výkopových prací/ a zaměňující místo provedení.
Odpověď požaduji obratem, jinak celý problém předložím k posouzení Krajskému úřadu
Ústní nad Labem.
V Děčíně dne 24.ledna 2017

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Tajemník magistrátu
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/8176/2017
MDC/8176/2017

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Michaela Rašková
412593229
michaela.raskova@mmdecin.cz

Děčín:

25.1.2017

Vážený pan

e-mail:

Žádost o podání informace-urgence řádného vyřízení
Vážený pane inženýre,
na základě Vaší urgence ze dne 24.1.2017 k řádnému vyřízení žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. podané dne 9.1.2017 doplňujeme naše podání informace ze dne
23.1.2017.
K odstavci 1 urgence:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí vydal dne 16.5.2016 Rozhodnutí č.j.
MDC/44656/2016, kterým vydal povolení k provedení stavby vodního díla „Přeložka
vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb“. Ve vyjádření Severočeských vodovodů a
kanalizací a.s. ze dne 17.3.2016 je pod bodem 15. odst.6 uvedeno, že v případě nejasností
budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční cestou.
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí nevydával žádná jiná rozhodnutí ve věci
stavby výše uvedeného vodního díla, tzn., že nevydal rozhodnutí ve věci provedení
kopaných sond pro uvedenou stavbu ani nevydal rozhodnutí ve věci provedení kopaných
sond ve Vámi specifikovaném místě.
K odstavci 2 urgence:
Odbor komunikací a dopravy nevydával žádné rozhodnutí a ani nevydal žádné podmínky pro
zásah do komunikace na místě Vámi uváděném (specifikovaném).

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
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