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Vaše značka/ze dne: 24.11.2020
Č.j.: 769/2020/OURA
Vyřizuje: Zima
V Radějovicích dne 8.12.2020

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
Obec Radějovice obdržela dne 24.11.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace
týkající se nároků obce vůči OPTREAL, spol. s r.o. vyplývajících ze Smlouvy
o podmínkách výstavby technické infrastruktury a kompenzačním příspěvku
obci v lokalitě Radějovice - I. etapa ze dne 22.6.2009 a vyjádření obce
k návrhům dokumentů pro kolaudaci stavby splaškové kanalizace OPTREAL,
spol. s r.o.
K žádosti uvádíme následující:
Ad 1) Ne, nároky obce vůči OPTREAL, spol. s r.o. obec neuplatnila, ani
k takovému jednání není důvod. Nároky obce vyplývající ze Smlouvy
o podmínkách výstavby technické infrastruktury a kompenzačním příspěvku
obci v lokalitě Radějovice - I. etapa ze dne 22.6.2009 byly uspokojeny.
Ad 2) Odpověď na tuto otázku je uvedena v odpovědi na předchozí otázku.
Obec není zavázána hradit dokončovací práce, tudíž tyto náklady ani
nerozpočtuje.
Ad 3) Odpověď na tuto otázku je uvedena v odpovědi na předchozí otázky.
Nejedná se o pochybení na straně obce.
Ad 4a) Obec se k návrhu dohody upravující vzájemná práva a povinnosti
vlastníků souvisejících kanalizací vyjádřila dne 16.4.2016 pod č.j. 124/2016.
Toto vyjádření přikládáme v příloze včetně důkazu o doručení vyjádření
OPTREALU, spol. s r.o. Vyjádření bylo zasláno OPTREALU, spol. s r.o.
dokonce opakovaně, a to nejen datovou schránkou ale i e-mailem. Kdy dojde
k uzavření dohody není obci známo.
Ad 4b) Obec se vyjádřila jako budoucí provozovatel dne 9.8.2016 dopisem
č.j. 334/2016 osobně předaným dne 11.8.2016 prokuristce OPTREALU,
spol. s r.o., Ing. Janě Dvořákové. Tento dokument obsahuje kapacitní
podmínky napojení. Technické podmínky byly OPTREALU, spol. s r.o. sděleny
dopisem zaslaným pod č.j. 338/2016 a doručeným dne 01.09.2016.

OPTREAL, spol. s r.o. se ani přes urgenci obce ke splnění kapacitních
a technických podmínek nezavázala.
S pozdravem
Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka obce

Přílohy:
1) Vyjádření obce k výzvě k uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací č.j. 124/2016 ze
dne 16.4.2016
2) Doručenka z datové schránky ID 362318808 prokazující doručení vyjádření
OPTREALU, spol. s r.o. č.j. 124/2016
3) Vyjádření obce k zaslané urgenci ve věci uzavření smlouvy o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací
č.j. 184/2016 ze dne 1.6.2016
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