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Poskytnutí informací 
 

Dne 15. 10. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí následujících informací: 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil vestavbu čistírny odpadních vod do 

povoleného funkčního septiku, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti o povolení takového 

záměru zastavil, a to v posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné takové rozhodnutí 

povinný subjekt ve vztahu k vestavbě čistírny odpadních vod do septiku nevydal. 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil výměnu potrubí položením nového 

potrubí pro zasakování odpadních vod ve stejné trase, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti 

o povolení takového záměru zastavil, a to v posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné 

takové rozhodnutí povinný subjekt ve vztahu k výměně potrubí položením nového potrubí ve 

stejné trase nevydal. 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil opravu zasakovacího systému v 

původní trase a s využitím stejné technologie, jediným rozdílem je položení zasakovacích 

tunelů, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti o povolení takového záměru zastavil, a to v 

posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné takové rozhodnutí povinný subjekt ve 

vztahu k rekonstrukci zasakovacího systému s položením zasakovacích tunelů nevydal. 

 

 

 

 

 

 

Odbor právní                       

Vyřizuje Mgr. Petra Svačinová                      

telefon  +420 573 321 307                       

e-mail   petra.svacinova@mestokm.cz                        

datum   30. října 2020 

číslo jednací  MeUKM/081434/2020 

spis. značka  MeUKM/078241/2020 

poř. č.               IN – 36/2020 
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K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru 

sdělujeme následující (odpověď uvádíme vždy v návaznosti na jednotlivý požadavek): 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil vestavbu čistírny odpadních vod do 

povoleného funkčního septiku, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti o povolení takového 

záměru zastavil, a to v posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné takové rozhodnutí 

povinný subjekt ve vztahu k vestavbě čistírny odpadních vod do septiku nevydal. 

 

Sdělujeme Vám, že povinný subjekt žádné takové rozhodnutí ve vztahu k vestavbě 

čistírny odpadních vod do septiku v posledních 5 letech nevydal. 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil výměnu potrubí položením nového 

potrubí pro zasakování odpadních vod ve stejné trase, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti 

o povolení takového záměru zastavil, a to v posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné 

takové rozhodnutí povinný subjekt ve vztahu k výměně potrubí položením nového potrubí ve 

stejné trase nevydal. 

 

Sdělujeme Vám, že povinný subjekt žádné takové rozhodnutí ve vztahu k výměně 

potrubí položením nového potrubí ve stejné trase v posledních 5 letech nevydal. 

 

- zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil opravu zasakovacího systému v 

původní trase a s využitím stejné technologie, jediným rozdílem je položení zasakovacích 

tunelů, nebo usnesení, kterým řízení o žádosti o povolení takového záměru zastavil, a to v 

posledních 5 letech, případně o sdělení, že žádné takové rozhodnutí povinný subjekt ve 

vztahu k rekonstrukci zasakovacího systému s položením zasakovacích tunelů nevydal. 

 

Sdělujeme Vám, že povinný subjekt žádné takové rozhodnutí ve vztahu k rekonstrukci 

zasakovacího systému s položením zasakovacích tunelů v posledních 5 letech nevydal. 

 

 
 
 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
právník úřadu  
 

 


