OBECNÍ ÚŘAD PODSEDICE
Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
tel:416594240, e-mail: ou_podsedice@volny.cz, DS: wfyatcz
Vyřizuje: Kulichová
Č.j: kul4/2021
Dne: 23.6.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost doručená dne 15.6.2021:
1. Existence obecní dešťové kanalizace na pozemcích 514/2-3 a 515/2 v obci Podsedice,
vše v k.ú. Podsedice
Dle informací od místních obyvatel má být v těchto výše zmíněných pozemcích umístěna
obecní dešťová kanalizace/nádrž. Žádáme o potvrzení nebo vyvrácení této informace. Pokud
je tomu tak, žádáme o poskytnutí plánku vedení této kanalizace po těchto pozemcích.
Disponuje obec dokumenty, které prokazují souhlas vlastníků těchto pozemků s umístěním
této kanalizace/nádrže? Poskytuje/poskytla obec majitelům těchto pozemků finanční náhradu
za využívání těchto pozemků?
Odpověď:
Obecnímu úřadu není známo, jaké informace žadatel od „místních obyvatel“ obdržel. Dle
našich informací je na pozemku p.č. 514/2, o celkové výměře 133m2 , druh pozemku trvalý
travní porost, k.ú. Podsedice uložena „šachta“ dešťové kanalizace.
V archivu obecního úřadu se nenachází plánek vedení kanalizace po těchto pozemcích.
Na základě stížností občanů na neudržované pozemky, ze kterých se šíří trávy a nálety, byla
v minulosti uzavřena ústní dohoda s jedním z majitelů pozemků o tom, že obec Podsedice
bude pozemek p.č. 514/2 udržovat na vlastní náklady. Ostatní pozemky byly a jsou použity
k pronájmu (za údržbu) ze strany majitelů občanům obce Podsedice.

2. Nová kanalizace a čistírna odpadních vod
Ve videu TV Ústeckého kraje umístěném na serveru Youtube viz. obrázek 1 starostka obce
Podsedice a zástupci realizační firmy mluví o tom, že při realizaci nové kanalizace a čistírny
odpadních vod bylo mnoho míst v obci rozkopáno a zástupce stavební firmy uvádí, že při
realizaci „se šlo po vedení plynu“. Jelikož na pozemcích 515/2 a 514/3 – vše v k.ú. Podsedice
je umístěno plynové vedení (které zde bylo umístěno protiprávně v 90.letech), žádáme o
informaci, zda při realizaci nové kanalizace a čistírny odpadních vod bylo cokoliv umístěno
do výše zmíněných pozemků 515/2, 514/3, 514/2 vše v obci Podsedice v k.ú. Podsedice,
případně zda na těchto pozemcích obec prováděla jakékoliv stavební práce?

Odpověď:
Ne
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