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Poskytnutí informací - odkanalizování č.p. 141 ul. Palackého, Česká Kamenice. 

 

 

 Na základě Vaší žádosti ze dne 31.05.2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující informace (žádost byla projednána Radou města 

Česká Kamenice na její 13. schůzi dne 18.06.2018): 

 

Ad 1) Akce nebyla v plánu a připravena pro rok 2017. 

 

Ad 2) Projektová dokumentace pro tento záměr není k dispozici a nebyla zpracována.  

 

Ad 3) Odpaní vody jsou zaústěny do stávající jímky, která se vyváží. Přepojení objektu bude 

dáno do plánu akcí na rok 2019 – 2020.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Jiří Šulc 

vedoucí odboru 
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Věc: Žádost o poskytnutí informací : Odkanalizování č.p.141 Palackého ulice v 
České Kamenici - žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. 

Žádám o poskytnutí informací ohledně odkanalizování budovy MŠ č.p. 141 
Palackého ulice v České Kamenici, a to: 

1) Proč nebyla provedena realizace kanalizační přípojky v době, kdy v daném 
prostoru probíhala rekonstrukce kanalizačního sběrače, (v roce 2017 , v 
průběhu cca 5 měsíců bylo možné dojednat podmínky realizace) 

2) Pro tento záměr byla zpracována před několika lety projektová dokumentace 
a tudíž bylo možné včas zkoordinovat stavební práce. 
Otázka: Kdo je zodpovědný za toto pochybení ? 

3) Odpadní vody z objektu jsou stále přes jímku vypouštěny do vodoteče, 
(informace sdělena zástupci SčVK a.s.) 
Otázka: Kdy bude odstraněna tato nedbalost (je porušován zákon 
veřejnoprávní korporací!!)? 
Otázka: Kdo zaplatí zbytečné práce. ( výkopy, zásahy do komunikací, 
dopravní opatření a další náklady) 

V České Kamenici dne 30.5..2018 

Radě města Cesl<á Kamenice 


