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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb: Č.2
Udrženi vody v krajině-Opžp (Operační program životního prostředí 2014-2020)

Dotaz č. 1
Jaká opatření obec provádí nebo připravuje pro udrženi vody v krajině?

Dotaz č.
Plánuje obec využit OPŽP , případně realizovat Návrh řešeni Územního Systému Ekologické Stability
(ÚSES)-,,Biocentrum RomŽe-Lutotín" z r.2015 ?

Dotaz č. 3
Proč obec umožňuje cizím subjektům čerpat velkoobjemově vodu z Romže a to i v létě r.2018
z poslední louže pod mostem?
V současné době je Romže lem nad hranici sucha (viz níže), ale onen cizí subjekt od 15.4.2019 až
dosud 5 - 7 x denně čerpá z Romže 6m3 do traktorové cisterny.
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Tazatel

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

vážený pane,

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace ze dne 24. 04. 2019 k udrženi vody v krajině -

OPŽP Vám sdělujeme:

Odpověď na dotaz č. l: Jaká opatřeni obec provádí nebo připravuje pro udrženi vody v krajiné?
- Obec mimo již realizované projekty v r. 2017 - 2018 Obnova krajinných struktur - SO 01 Obnovaaleji na k.ú. Bílovice a v roce 2018 - 2019 Obnova krajinných struktur v obci Bílovice - Lutotín,

nechala v lednu 2019 zpracovat ,,Územní studii sidelni zeleně Bílovice - Lutotín", která je
podkladem pro přípravu žádostí na OPŽP. Územní studie řeší zeleň v intravilánu obce a realizace
by měla v příštím roce navázat na opravy komunikaci po výstavbě kanalizace. V extravilánu pak
přípravujeme studii, která vychází z Plánu společných zařízeni, tedy řeší lokality, které byly PSZ
určeny k výsadbám.

Odpověď na dotaz č. 2: Plánuje obec využit OPŽP, případně realizovat Návrh řešeni Územního Systému
Ekologické Stability (ÚSES)-,.Biocentrum Romže-Lutotin" z r.2015

Ne,

Odpověď na dotaz č. 3: ProČ obec umožňuje cizím subjektům čerpat velkoobjemově vodu z Romže, a to i
v létě r.2018 z poslední louže pod mostem?

Obec není správcem toku, ani nemá oprávněni vydávat povoleni pro nakládáni s vodami.
Orgánem, který příslušné povoleni k nakládáni s vodami vydal a je k tomu oprávněný, je Odbor
životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Děkuji za spolupráci.

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bilovice-Lutotin

Obec Bilovice-Lutotin
Bílovice 39
798 41 Kostelec na Hané
IČO: 00288012


