
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):  
-  celorepublikový  průzkum provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. 
obyvatel 
 
Způsob poskytnutí informace: emailem 
 
Dne: 21.9.2015 
 
Odpověď na žádost:  
 
Na základě žádosti o poskytnutí informací k celorepublikovému průzkumu provozování 
vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel Vám v příloze posíláme 
vyplněný formulář. 
 
S pozdravem 
 
Andrea Neuerová, DiS. 
odbor rozvoje města  
 
 

Celorepublikový průzkum provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel 

Dobrý den, 
společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. provádí v obcích s počtem obyvatel nad pět tisíc celorepublikový průzkum zabývající se způsoby 
zajišťování správy a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (VaK). Za účelem získání potřebných údajů Vás chceme v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí uvedených informací týkajících se správy a 
provozování VaK nacházejících se na katastrálním území Vaší obce. Informace, které v rámci průzkumu od Vás žádáme, jsou: kontaktní 
údaje, informace o vodovodu, informace o kanalizaci a výše cen vodného a stočného v roce 2015. 
 
Předem děkujeme za Vaše vyplnění přiloženého dotazníku. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Pavel Válek, jednatel společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. 

          

1. Kontaktní údaje 

          

1a) Název obce   1b) Jméno kontaktní osoby   1c) Kontaktní údaje 
          

Moravská Třebová   JUDr. Miloš Izák   Tel: 461 353 160 

          

        
Email: 
starosta@mtrebova.cz 

          



2. Vodovod  

Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích, je vodovod provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské 
objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním 
dílem (dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.) 

          
2a) Existuje v obci vodovod?   2b) Jaký subjekt v obci vlastní celý     

      nebo většinu vodovodu? 
  2c) Jaký subjekt v obci 

provozuje  
      celý nebo většinu 
vodovodu? 

          

Ano   c) Společnost vlastněná více obcemi    b) Jiná společnost 

          

    Skupinový vodovod Moravskotřebovska   VHOS, a.s. 

          
2d) Je-li vodovod provozován na  
     základě provozní nebo 
     nájemní smlouvy (pachtu),  
     o jaký druh smlouvy se jedná? 

  2e) Disponuje obec majetkovou  
      a provozní evidencí vodovodů  
      v souladu s § 5 ZoVaK? 

  

  

          

b) Doba neurčitá s výpovědní lhůtou   b) Ne     

          

36 
  

  
    

          

3. Kanalizace 

Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích, je kanalizace provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění 
odpadních vod (dle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně 
a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do 
kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této 
kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná 
se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. 

          

3) Shodují se data uvedená pro oblast kanalizace s daty uvedenými v oblasti vodovodu?  
          

Ne - data za kanalizaci se neshodují s daty pro vodovod     

          

          
3a) Existuje v obci kanalizace?   3b) Jaký subjekt v obci vlastní celou nebo 

většinu kanalizace? 
  3c) Jaký subjekt v obci 

provozuje celou nebo 
většinu kanalizace? 

          

Ano   a) Obec   b) Jiná společnost 

          

    Moravská Třebová   VHOS, a.s. 

          
3d) Je-li kanalizace provozována na  
     základě provozní nebo 
     nájemní smlouvy (pachtu),  
     o jaký druh smlouvy se jedná? 

  3e) Disponuje obec majetkovou  
      a provozní evidencí kanalizací  
      v souladu s § 5 ZoVaK? 

  

  

          

c) Na dobu určitou   b) Ne     



          

31.12.2015 
  

  
    

          

4. Výše cen pro vodné a stočné 

          

4a) Cena pro vodné v roce 2015   40,10         (Kč/m3včetně DPH) 

          

4b) Cena pro stočné v roce 2015    46,40         (Kč/m3včetně DPH) 

          

Děkujeme mnohokrát za vyplnění dotazníku. 
S přáním hezkého dne, 
Pavel Válek, jednatel společnosti Grant Thornton Advisory, s.r.o. 
T: +420 224 813 299 
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. 
Investiční akce/rozsáhlejší oprava Popis 

Plánovaný termín 
zahájení VŘ 

Plánovaný termín 
zahájení realizace 

Rozpočet 
projektu v 

mil. Kč 

1. 
Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová 

zateplení souboru budov 
ZŠ 

proběhlo v r. 
2014 

probíhá 31 

2. ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 
vybudování infrastruktury 
pro 14 rodinných domů 

probíhá 07*2015 10 

3. Parkoviště u obchodního centra, Moravská Třebová 
zřízení parkoviště u OC 
Morava 

07*2015 08*2015 3 

4. 
ZŠ Čs. armády 179 - sociální zázemí pro přípravnou 
třídu 

vybudování toalety + šatna 05*2015 06*2015 0,25 

5. 
Rekonstrukce chodníku v ulici Lanškrounská, Mor. 
Třebová 

rekonstrukce chodníku 06*2015 07*2015 3,5 

6. 
Vestavba šaten do východní tribuny zimního 
stadionu 

vestavba šaten do 
východní tribuny 

proběhlo v 
05*2015 

05*2015 0,4 

7. Mosty Stříbrný potok - dokončení dokončení I. etapy  07*2015 08*2015 3 

8. Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 
prodloužení kanalizace pro 
pozemky v Sušicích u pole 

06*2015 08*2015 0,65 

9. Obnova kanalizace Jiráskova – Komenského oprava kanalizace  
proběhlo v 

03*2015   
probíhá 3,6 

10. Výměna dešťové kanalizace na ul. Nádražní  
oprava od křižovatky 
s Lanškrounskou k ČD 

probíhá 06*2015 1,4 

11. Obnova kanalizace ul. Lidická oprava kanalizace 07*2015 08*2015 2,4 

12. Obnova kanalizace ul. Dukelská oprava kanalizace 06*2015 07*2015 2,9 

 


