Obecní úřad Sobotín

Obecní úřad Sobotín
Sobotín č. 54
788 16 Petrov nad Desnou
Česká republika

Telefon 583 237 151

E-mail podatelna@sobotin.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 26/2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací – podána dne 30. 11. 2020. Po výzvě k doplnění byla žádost
podána dne 28. 12. 2020.
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost:
Žádám tímto o:
1. Zaslání informace o tom, zda povodňové prohlídky (podobné prohlídce ze dne 25.8.2020 po
povodni z 7.-8.6.2020) proběhly po povodni v červnu tohoto roku i na jiných úsecích
Klepáčovského potoka. Kolik jich bylo, za účasti kterých orgánů státní správy a v kterých
termínech (vyjmenovat). Konkrétně žádám, zda se těchto povodňových prohlídek, pokud
proběhly, zúčastnili zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk (uvést
jmenovitě) a zástupci LČR s.p., správy toků Vsetín, detašovaného pracoviště Šumperk (uvést
jmenovitě). Pokud prohlídky neproběhly, žádám o sdělení, z jakého důvodu se neuskutečnily a
proč povodňová prohlídka proběhla jen na úseku ř. km 1,020 – 1,240 Klepáčovského potoka.
2. Zaslání kopie vaší zprávy o červnové povodni, kterou je povinna po povodni povodňová komise
Obce Sobotín zpracovat a zaslat nadřízenému vodohospodářskému orgánu ve smyslu par. 76,
odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Kopii případných fotografických
snímků a filmových záznamů, pokud byly po povodni pořizovány a jsou součástí zprávy,
nežádám. Pokud zpráva nebyla zpracována, žádám o sdělení důvodu nezpracování zprávy.
3. Žádám o sdělení, jakým způsobem provádí povodňová komise Obce Sobotín povodňové
prohlídky ve smyslu par. 72 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Kolik jich
bylo za poslední čtyři roky, v kterých termínech a jakým způsobem byly dokladovány. Žádám o
zaslání kopií příslušných dokladů z těchto prohlídek (bez případné fotodokumentace).
4. Žádám o sdělení, kolik nekapacitních lávek a kolik nekapacitních mostů eviduje Obec Sobotín
na Klepáčovském potoce. Žádám uvést jmenovitě např. dle staničení toku. Kolik z nich je
majetkem obce Sobotín (uvést jmenovitě).
5. Kdy Obec Sobotín u stávajících mostů a lávek umístila evidenční značky. Kolik na to bylo
vynaloženo finančních prostředků, kdo značky vyrobil, kdo je nainstaloval a dle jakého právního
předpisu bylo nutno tyto značky umístit (uvést číslo a název předpisu, příslušný paragraf,
odstavec a případně písmeno zákona).
6. Byly po povodni z 7. na 8. června 2020 na Klepáčovském potoce zjištěny nějaké škody na
majetku obce nebo občanů? Kdo škody zjišťoval, kde jsou tyto škody zaevidovány? Existuje

nějaký konkrétní plán na jejich odstraňování, popřípadě nápravu závad na toku Klepáčovského
potoka včetně stanovení termínů?

Odpovědi:
Ad 1) Žádné další povodňové prohlídky podobné prohlídce ze dne 25. 8. 2020 po povodni z 7.-

8.6.2020 neproběhly. Výše uvedená prohlídka proběhla na základě požadavku vlastníků
sousedních pozemků.
Ad 2) Přílohou zasílám zprávu z povodně 7. 6. 2020.
Ad 3) Dle povodňového plánu obce Sobotín povodňová prohlídka zahrnuje prohlídku:
• Merty, Klepáčovského potoku a Rudoltického potoku v intravilánu obce i nad ním,
zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická
místa a oblasti
•

ostatních vodních toků v intravilánu obce a přidružených obcí, zejména stavu v okolí
mostních objektů a propustků

Ad 4) Obec Sobotín nevede evidenci nekapacitních lávek a mostů na Klepáčovském potoku.
Ad 5) Obec Sobotín značky umístila dne 29. 10. 2020 na základě doporučení zpracovatele
pasportu mostních objektů obce Sobotín. Značky vyrobila firma Dopravní značení Luděk Kauer
a nainstalovali pracovníci obce Sobotín. Na výrobu značení bylo vynaloženo 8.774,92 Kč.
Ad 6) Obec Sobotín nechala po výše uvedených povodních provést prohlídky všech mostů ve
vlastnictví obce Sobotín. V zápise z této prohlídky je zaznamenán stav jednotlivých mostů po
povodních a návrh na opatření.

Odpověď byla odeslána dne 11. 1. 2021.

