Obecní

úřad TROTINA

Trotina č.p. 48, 544 01, Dvůr Králové n. L.
č.j. Trotina/Info/1-2022

vyřizuje: Saifrtová Jana

dne: 20.6.2022

Advokátní kancelář JELÍNEK and Partneří s.r.o.
sídlo: Dražkovice 181
533 33 Pardubice
IČO: 28782917

Věc: poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi datovou schránkou dne
15.6.2022 Vám sdělujeme následující:
1) Poskytnutí kvalitního snímku či kvalitní kopie na webu zveřejněného snímku
Můžeme Vám poskytnout pouze skeny kopie originálního snímku situačního výkresu z roku 1968,
kdy byl vodovod stavěn (přílohy 1).
Originál najdete v Okresním archivu v Trutnově, kde je veřejně přístupný. Další dokumentace je na
VAK Dvůr Králové n.L.
2) Poskytnutí identifikačních údajů, jakého plánu/výkresu je tento snímek součástí a kde tento

vznikl. (4. ze 7 fotografií v příspěvku dává tušit, že jde o nějaký zákres „vodovodního řadu Trotina“,
ale není vůbec jasné, proč jaký účel tento vznikl).
Identifikační údaje výkresu:
•
•
•

SITUACE VODOVODNÍ SÍTĚ TROTINA 1:2880
Rok: 1968
Projektant: Paška (není čitelné)

•

Jedná se o kopii, kterou jsem získala v Okresním archivu Trutnov, kde jsem pátrala po
dokumentech k vodovodu Obce Trotina
Vzhledem k velikosti výkresu jej nelze naskenovat celý a tudíž jsou na webu pouze části
Každý může nahlédnout do dokumentace v papírové podobě na Obecním úřadě Trotina

•
•

3) Poskytnutí informace, zda se v případě cca palcových trubek vedoucích k 1 konkrétní
nemovitosti, jedná o „vodovodní řad“, a pokud ano, potom proč
Vámi zmiňované „trubky“ jsou součástí původního vodovou z r. 1968. Na výkresu je tato větev
vodovodního řadu zakreslena a ve Zprávě o výstavbě vodovodní sítě „Trotina“ z ledna 1968
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(Příloha ke kolaudačnímu elaborátu) popsána (str.2 – odst.1):
„Na poz.parc.č.kat.92/3 je zabudována část této větve přes prc.č.kat.139/ nečitelné a 100 při cestě
pp.č.kat.316 k stp.16. Zabudovanýmateriál potrubí z PVC o profilu ¾“ v délce 108 m“ (příloha 2)
Ve zprávě se dále píše, že „Uložení vodovodního potrubí je průměrně – 120 cm, pod terénem“.
4) Žádáme o sdělení informace, kde přesně je vedeno potrubí „vodovodu“ zakreslených dle plánu
shora při hranici dnešních pozemkových parcel p. č. 316 a p. č. 100 a p. č. 101 v k.ú. Trotina (dále
jen „přípojka-vodovod“).
Na tuto otázku Vám mohu dát jen přibližnou odpověď. Pokud je vodovod položen v přímce, bude
ležet mezi šachtou na p.p.č. 101 a malou skruží na p.p.č.100. Kde větev vodovodního řadu skutečně
leží, lze prověřit pouze výkopem sond. (příloha 3)
5) Žádáme o sdělení informace a poskytnutí zákresu, kde přesně se nachází šachta vodovodního
řadu, na níž je uvedené vedení přípojky-vodovodu napojeno, resp. z níž je vedeno.
Šachta vodovodního řadu, na níž je daná větev vodovodu napojena se nachází na p.p.č. 101
Vzhledem k hustému porostu nemáme přesné souřadnice a můžeme Vám poskytnout jen přibližný
zákres (příloha 4)
6) Žádáme o sdělení, kdo výstavbu přípojky-vodovodu zajišťoval (tj. kdo žádal o její povolení), kdo
ji financoval a kdy byla provedena a kým.
3.11.1961 Místní národní výbor v Trotině, č.j. 326/61 (asi) žádá Odbor vodního hospodářství ONV
Trutnov o povolení vodoprávního řízení na zřízení skupinového vodovodu vedeného z Řečice, přes
Zábřezí na Trotinu a žádají o provedení povolení vodoprávního řízení. Jedná se o akci „Z“. (příloha
5)
Zápis z jednání o převzetí vodovodu v obci Trotina, osady Řečice, Zábřezí, Zdobín
...“Předmětem předání a převzetí je veřejný vodovod vybudovaný ve shora uvedených obcích
formou akce „Z“. Vodovod sestává z řádů:
litina
prům. 100 mm
470m
osinkocement
prům. 100 mm
1.560 m
osinkocement
prům. 80 mm
2.115 m
polyetylen
2“
210 m
polyetylen
6/4“
250 m
polyetylen
5/4“
1.560 m
polyetylen
1“
190 m
polyetylen
3/4“
1.388 m“ (zde je patrné, že 3/4“ trubky byly
součástí vodovodního řadu)
Veškerý vodovod byl postupně budován v létech 1961 až 1974.
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Další dokumenty bohužel nejsou příliš čitelné. V papírové podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě.
7) Žádáme o sdělení, zda ve vztahu k přípojce-vodovodu, tj. v období od doby jejího vzniku, obec
investovala nějaké prostředky za účelem jeho údržby?
Na tuto otázku Vám vzhledem k vybudování vodovodního řadu na p.p. č. 100 v šedesátých letech
minulého století nedokážu odpovědět.
8) V případě, že k předmětné přípojce-vodovodu uplatňuje obec nějaká, např. vlastnická práva, na
základě jakého právního titulu tak činí?
Vzhledem k tomu, že se nejedná o „přípojku-vodovodu“, ale o regulérní větev vodovodního řadu,
činíme si na ni nárok jako majitel vodovodu Trotina, kterého je od šedesátých let minulého století
součástí, viz. dokumenty výše.
9) Obecně ve vztahu k vodovodu (tj. dotaz není činěn výlučně ve vztahu k přípojce-vodovodu), který
se v obci Trotina nachází, žádáme o informaci, zda je obec vlastníkem tohoto vodovodu?
Ano, obec Trotina je vlastníkem vodovodu Obce Trotina.
10) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, žádáme o informaci, jaké prostředky (tj. prostředky
v jaké výši) obec v posledních 8 letech (tj. od 1. 1. 2014) vynaložila na obnovu či opravy obecního
vodovodu?
Od 1.1.2014 vynaložila obce na obnovu či opravy obecního vodovodu 156.678,- Kč.
11) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, žádáme o informaci, jaké finanční prostředky měla
a má obec Trotina v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v průběhu let (tj. od roku 2014 –
dosud) vyčleněny jako finanční rezervu na obnovu vodovodu?
Obec Trotina má na účtu plánu obnovy vodovodu 30.000,- Kč, které jsou vyčleněny výhradně na
tyto výdaje. Dále obec disponuje rezervou cca 3 mil. Kč. V případě potřeby můžou tyto prostředky
sloužit pro potřeby obnovy vodovodu.
12) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, je zároveň jeho provozovatelem?
Obec Trotina je provozovatelem i vlastníkem vodovodu Obce Trotina.
13) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, žádáme o poskytnutí kopie plánu financování
obnovy vodovodů dle ustanovení § 8 odst. 11 zákona.
Plán financování obnovy vodovodů v příloze 6.
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14) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, žádáme o sdělení, kdy je plánováno provedení
obnovy přípojky-vodovodu shora uvedeného?
O obnově (resp. posílení) dané větve vodovodního řadu se výhledově uvažuje společně s posílením
vodovodu Obce Trotina.
15) V případě, že je obec vlastníkem vodovodu, žádáme o informaci, zda za poslední 4 roky obec
Trotina odmítla jakoukoliv žádost o napojení na obecní vodovod kterékoliv fyzické osobě, a pokud
se tak stalo žádáme o sdělení v kolika případech se tak stalo a v jakých řízeních se tak stalo (včetně
spisových značek těchto řízení).
Obec Trotina zamítla za poslední 4 roky jednu žádost o napojení na obecní vodovod:
Spis.značka: Trotina157/2021/Trotina/voda-Pripojka/01/2021

S pozdravem,
Mgr. Jana Saifrtová, v.r.
starostka obce Trotina
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