Dotaz:
Dne 30.12.2013 jsem jako předseda Společenství vlastníků jednotek Sokolovská
687/688 (dále jen SVJ 687/688) ohlásil Městskému úřadu Kopřivnici, Odboru majetku
města, nalezený majetek – kanalizace ve městě Kopřivnice mezi ulicemi a na ulicích
Sokolovská a Dukelská.
Žádám vás tímto o písemné vyjádření k níže uvedeným otázkám, týkajících se této
věci:
1. Proč nebyl nalezený majetek vyvěšen na úřední desce ve ztrátách a nálezech?
2. Proč Město Kopřivnice nejednalo v této věci v zákonné lhůtě a zákonným
postupem?
3. Proč jsem nebyl průběžně informován o řešení, případném vyřešení situace.
4. V případě, že Město Kopřivnice zná vlastníka kanalizace a má k dispozici
nabývací listiny, proč jsem o této skutečnosti nebyl vyrozuměn?

Odpověď:
1. Dne 30.12.2013 byla městem Kopřivnice evidovaná přijatá písemnost pod číslem
jednacím 57654/2013. Tato písemnost byla doručena na příslušný odbor k
vyřízení 02.01.2014. Podání obsahovalo informace o nalezeném majetku v oblasti
kanalizace. Odbor majetku města požádal Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. (dále jen SmVaK) o sdělení, je-li kanalizace v jejich
vlastnictví, nebo provádějí-li na této kanalizaci správu a údržbu. Dne 14.02.2014
SmVaK sdělil, že se jedná o sdruženou kanalizační přípojku, která není ve
vlastnictví ani v provozování SmVaK Ostrava a.s., ale v majetku vlastníků
připojených nemovitostí, a že tato informace byla sdělena i zástupcům bytového
domu 687,688.
Vzhledem k tomu, že tato stavba má zákonem stanoveného vlastníka (§ 3, zák. č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) nemohla být
prohlášena za věc opuštěnou. V případě, že by vlastník kanalizace nebyl znám,
vyvěsili bychom Vaše oznámení na Úřední desku města Kopřivnice. Informace o
nalezené kanalizaci by byla po dobu 10 let zveřejněna a následně po uplynutí této
lhůty by stavba, kanalizační větev, přešla do majetku státu.
2. Nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady k naplnění vašeho podání. Z
tohoto důvodu nebyla žádost vyvěšena na úřední desce města.
3. Dle sdělení SmVaku, Vám byly zaslány stejné informace týkající se kanalizace
jako nám, tímto jsme pokládali celou záležitost za uzavřenu. Odpověď na Vámi
doručené podání z tohoto důvodu nebyla zaslána, za což se Vám omlouváme.
4. Město Kopřivnice získalo informace o vlastnících kanalizační přípojky na základě
informace SmVaKu, Katastru nemovitostí a Zákona o vodovodech a kanalizacích.
Stejné informace byly SmVaKem zaslány i Vám. Město Kopřivnice je
spoluvlastníkem kanalizační přípojky z titulu připojení nemovitosti čp. 407, jakož i
ostatní vlastníci připojených nemovitostí.

