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ROZHODNUTÍ o poskytnuti informací a odrMtnuti poskytnutí informaci.

Město Kašperské Hory, jako povinný subjekt dle ustanoven1§ 2 písm. b) bod 2. zákona č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfŽP") a jako osoba, která řídí
obchodní společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. se sídlem Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory,
IČ: 05230624 (dále jen ,,pověřená osoba"), obdrželo dne 25. 8. 2021 Rozhodnuti Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odboru životního prostředí (dále krajský úřad), pod č. j. PK-ŽP/10146/21, s vyznačeným datem nabytí
právní moci rozhodnutí 9. 8. 2021. Rozhodnutím krajský úřad zastavuje řIzenI v odvoláni proti rozhodnutí
odepřít poskytnuti informací i o životním prostředí odvolatele pana Pavla Šafránka,

ze dne 26. 3. 2021 a fiktivnímu rozhodnutí povinného subjektu ze dne
26. 11. 2020, a věc vrací povinnému subjektu k novému projednání.

Věc žádosti odvolatele pana Pavla Šafránka, (dále jen
,,žadatel") o poskytnutí informací dle zák. č. 123/1998 Sb. ze dne 18.12.2019, kterou adresoval pověřené
osobě (dále jen ,,žádost") povinný subjekt ve smyslu rozhodnutí krajského úřadu znovu projednal a v souladu
se z. o lnfŽP vydává toto

ROZHODNUTÍ:

I. Žádost žadatele o poskytnut' "nformac' v bodech č. 1 p"sm. e), 3 a 4 se d e ustanovení § 8 odst. 3 p'sm c)
a § 9 odst. 1 lnfŽP odmítá - informace již byly v případě bodu 1 e) a bodu 3 žadateli prokazatelně poskytnuty
a to dopisem ze dne 3. 12. 2019 a 6. 12. 2019. V případě bodu 4 požadovaná informace neexistuje a není proto
možné ji poskytnout.

n. Žádost žadatele o poskytnutí informací v bodech č. 1. písm a), b), c) a d), 2. písm. a), b) a d), a 7. se dle
ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) a § 9 odst. 1 InfŽP odmítá s tím, že tyto informace uvedené pod bodem 1 a pod
bodem 2 C) byly žadateli prokazatelně poskytnuty, informace uvedené pod bodem 2 a), b) a d) a bodem 7,
neexistují, proto není možné je poskytnout, jak je uvedeno v odůvodnění Rozhodnuti.

III. Žádosti žadatele se v bodě 5 vyhovuje poskytnutím informace uvedené v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí.

IV. Žádosti žadatele se v bodě 6 vyhovuje poskytnutím informace uvedené v příloze č. 2 tohoto Rozhodnutí.
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ODŮVODNĚNÍ:

V žádosti ze dne 18. 12. 2019 odvolatel e-mailem požaduje od pověřené osoby poskytnuti nás|edujÍcÍch
informací:

l) Ke slovnímu spojení ,,prvně byla jímka klasicky vyvezena {v množství 1 m')" obsaženém v přípisu
Vašeho zmocněnce, prosím uvedie nás|edujÍcÍ:

a) Kdo inkriminovanou jímku vyvážel (kupř. obchodní jméno provozovatele dopravy)
b) Prosím o poskytnutí kopie faktury za vývoz jímky
C) Kterého dne, měsíce a roku k vývozu jímky došlo
d) jakým způsobem EVK zjišťovala v obou konkrétních případech faktur za uložení odpadních vod

vystavených na jméno Ing. jan Prokop množství a kvalitu uložených odpadních vod (uved'te
prosím, zda bylo použita jedna nádoba či cisterna, popř. vÍce nádob, jak byly nádoby naplněny
a jak byla ověřena jejich kapacita; zda se pan vodohospodář zajímal o složeni ukládaných
odpadních vod)

e) Prosím o vysvětlení, jak mohlo být vyvezeno 2x 1 m' OV, když z protokolu o mÍstnÍm šetřeni OS
v Klatovech je patrné, že předmětná žumpa u domu Cp. 43 ani zdaleka 1 m' nepojme

2) Ke slovnímu spojení ,,podruhé bylo provedeno kompletní propláchnutI jímky a tato voda
z propláchnutI byla znovu vyvezena", prosím uvedie nás|edujÍcÍ:

a) Zda k propláchnutí použitá voda protekla přes vodoměr odběrného místa Cp. 43, Červená
b) Kdo propláchnutí prováděl, a jakými technickými prostředky k tomu došlo
C) Prosím o poskytnutí kopie faktury za propláchnutí jímky
d) Prosím vysvětlete, jak je možné, že po celou dobu od tvrzeného propláchnutI, až do současnosti,

se na celém povrchu dna inkriminované jímky nachází cca třícentimetrové černé usazeniny po
anaerobně vyhnilých produktech lidského metabolizmu

3) Prosím vysvětlete, z jakého důvodu byly vystavěny dvě samostatné faktury na dvě identické
poskytnuté služby v jeden den panu Prokopovi

4) Sdělte prosím, zda provozní řád schválený pro centrální ČOV na Červené skutečně počítá
s nestandardním způsobem mimo svozovou jímku ČOV v nepravidelných intervalech přivážených
anaerobně vyhnilých odpadních vod {vylévaných) do kanalizačnIch šachet na Červené, jak je uvedeno
v přípise Vašeho zmocněnce z 6.12.2019.

5) Prosím o poskytnutí kopie faktur za kamerové zkoušky odpadní kanalizace domu Cp. 43, Červená,
prováděné dne 9.12.2019 EVK s.r.o., za účasti společnosti instalatérství Kutil, Hrádek u Sušice

6) Prosím o seznámení s výsledky kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měřenj pozorování a zjištění
učiněných dne 9.12.2019 na Červené v souvislosti se zakázkou paní Zdeňky Prokopové
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7) K žádosti o informace přikládám podnět vodoprávního úřadu pod sp. zn. 2545/18/zpr/Kal ze dne
13.9.2018, vztahujÍcÍ se k nepovolené stavbě RD Cp. 43, Červená. Uved'te prosím, zda skutečnosti
v podnětu VPÚ vylíčené, budou mít nějaký dopad na vztah mezi EVK jako dodavatelem služeb
a vIastnicí RD Cp. 43 paní Zdeňkou Prokopovou jako odběratelem.

k požadovaným informacím uvádí povinný subjekt:

l) Ke slovnímu spojeni ,,prvně byla jímka klasicky vyvezena (v množství 1 m3)" obsaženém v přípisu Vašeho
zmocněnce, prosím uveďte následujÍcÍ:

a) Kdo inkriminovanou jím ku vyvážel {kupř. obchodní jméno provozovatele dopravy)

- dle § 2 písm. a) lnfŽP nejsou tyto informace informacemi o životním prostředlpro účely InfŽP, a proto
tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. lnfŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou
žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen
lnjz) - kopie faktur obsahu//cl požadovanou informaci byla doporučeně zaslána žadateli dne
23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

b) Prosím o poskytnutí kopie faktury za vývoz jímky

- dle § 2 písm. a) ln/ŽP nejsou tyto informace informacemi o životním prostřed/pro účely lnfŽP, a proto
tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. lnfŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou
žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen
lnfZ) - kopie faktur byla doporučeně zaslána žadateli dne 23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

C) Kterého dne, měsíce a roku k vývozu jímky došlo

- dle § 2 písm. a) lnfŽP nejsou tyto informace informacemi o ž/votn/m prostředlpro účely lnfŽP, a proto
tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. /n/ŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou
žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen
/n/Z) - kopie faktur byla doporučeně zaslána žadateli dne 23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

d) jakým způsobem EVK zjišťovala v obou konkrétních případech faktur za uložení odpadních vod
vystavených na jméno Ing. jan Prokop množství a kvalitu uložených odpadních vod (uved'te prosím,
zda bylo použita jedna nádoba či cisterna, popř. vÍce nádob, jak byly nádoby naplněny a jak byla
ověřena jejich kapacita; zda se pan vodohospodář zajímal o složeni ukládaných odpadních vod)

-žadatel byl vyrozuměn v odpovědize dne 18. 12.2020 o odepřenlinformace s odkazem na ustanovení
§ 2 z. o lnfŽPs tlm, že se v části dotazu nejedná dle § 2 písm. a) lnfŽP o informace o životním prostředí
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pro účely lnfŽP, a proto tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. lnjžp; žadatel na částdotazu obdržel
informacejiž v předchozím období, a to dopisem pověřené osoby ze dne 22. 10. 2019, kde cit.:
,,Tento způsob u/ožen/je provozovatelem umožněn viz citace z provozního řádu: "Na ČOV Červenájsou
povoleny svozy od neodkanalizovaných nemovitostlna Červené. Svozyje možno provádět mimo sezónu
(jaro, podzim) v ostatních případech po dohodě s provozovatelem ČOV. "
a dále:
nMnOŽStvl'je určováno podle kapacity a naplněni" převozní cisterny, případně jiné nádoby. "

S dalšími aspekty, uvedenými v dotazu povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že
taková požadovaná informace neexistuje a nelzeji proto poskytnout.;

e) Prosím o vysvětleni, jak mohlo být vyvezeno 2x 1 m' OV, když z protokolu o mÍstnÍm šetření OS
v Klatovech je patrné, že předmětná žumpa u domu Cp. 43 ani zdaleka 1 m' nepojme

- informace byla žadateli prokazatelně poskytnuta jako odpověd'na jeho otázku uvedenou v žádosti,
a to dopisem ze dne 3.12.2019;

2) Ke sIovnImu spojení ,,podruhé bylo provedeno kompletní propláchnutí jímky a tato voda z propláchnuti
byla znovu vyvezena", prosím uved'te následujIcŕ
a) Zda k propláchnuti použitá voda protekla přes vodoměr odběrného místa Cp. 43, Červená

- s těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že požadovaná
informace neexistuje a nelze ji proto poskytnout;

b) Kdo propláchnuti prováděl, a jakými technickými prostředky k tomu došlo

- s da/š/mi aspekty, uvedenými v dotazu povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil že
požadovaná informace neexistuje a nelze ji proto poskytnout;

C) Prosím o poskytnutí kopie faktury za propláchnutí jímky

- informace byla žadateli prokazatelně poskytnuta jako odpověd'na jeho otázku uvedenou v žádostj
a to dopisem ze dne 3.12.2019;

d) Prosím vysvětlete, jak je možné, že po celou dobu od tvrzeného propláchnutI, až do současnosti, se na
celém povrchu dna inkriminované jímky nachází cca třícentimetrové černé usazeniny po anaerobně
vyhnilých produktech lidského metabolizmu

- těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že požadovaná
informace neexistuje a nelzeji proto poskytnout;
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3) Prosím vysvětlete, z jakého důvodu byly vystavěny dvě samostatné faktury na dvě identické
poskytnuté služby v jeden den panu Prokopovi

- informace byla žadateli prokazatelně poskytnuta jako odpověd'na jeho otázku uvedenou v žádosti,
a to dopisem ze dne 3.12.2019;

4) Sdělte prosím, zda provozní řád schválený pro centrálni ČOV na Červené skutečně počítá
s nestandardním způsobem mimo svozovou jímku ČOV v nepravidelných intervalech přivážených
anaerobně vyhnilých odpadních vod (vylévaných) do kanalizačních šachet na Červené, jak je uvedeno
v přípise Vašeho zmocněnce z 6.12.2019

- Informace byly žadateli prokazatelně poskytnuty dopisem, který mu byl zaslán dne 6.12.2019;

5) Prosím o poskytnutí kopie faktur za kamerové zkoušky odpadní kanalizace domu Cp. 43, Červená,
prováděné dne 9.12.2019 EVK s.r.o., za účasti společnosti instalatérství Kutil, Hrádek u Sušice

- dle § 2 písm. a) /n/ŽP není tato informace informaci o životním prostřed/pro účely lnfŽP, a proto tyto
informace nejsou poskytnuty dle z. o. /n/ŽP, ale je v rámci kauzality žadateli poskytnuta ve smyslu
z. Č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen lnjíz) -příloha č. 1 rozhodnut¢

6) Prosím o seznámení s výsledky kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měření, pozorovánía zjištění
učiněných dne 9.12.2019 na Červené v souvislosti se zakázkou pani Zdeňky Prokopové

- informace (protokol o výsledku zkoušek) je poskytnuta v př/7oze č. 2 Rozhodnut/:°

7) K žádosti o informace přikládám podnět vodoprávního úřadu pod sp. zn. 2545/18/zpr/Kal ze dne
13. 9. 2018, vztahujÍcÍ se k nepovolené stavbě RD Cp. 43, Červená. Uved'te prosím, zda skutečnosti
v podnětu VPIJ vylíčené, budou mít nějaký dopad na vztah mezi EVK jako dodavatelem služeb
a vlastnicí RD Cp. 43 pani Zdeňkou Prokopovou jako odběratelem Prokopové

- těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, jedná se o neexistuj/c/ informaci a nelze
ji proto poskytnout.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvoláni podle § 81správního řádu ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí k podáním učiněným u Města Kašperské Hory.
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Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. OdvolánIm lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

v Kašperských Horách dne 23. 9. 2021

Bohuslava Bernardová
starostka města

Rozdě/ovn/k:
Pavel Šafránek, doporučenou /istovn/ zásilkou
EVK Kašperské Hoiy s. r. o., Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory - prostřednictvím DS
Město Kašperské Hory - vlastni k založeni
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Město Kašperské Hory

Příloha č. 1 - kopie faktury dle bodu 5 žádosti

www.sumavanet.cz/khory

Faktura - daňový doklad

EVK Kašperské Hory s.r.o.

Smetanova 156
341 KaŠperské Hory
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Příloha č. 2 - výsledek kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měřeni, pozorování a zjištěnl učiněných dne
9. 12. 2019 - dle bodu 6 žádosti

Kon!Ny aprohh"dky lu*impkýck misto<»a&ia pmlbi.UTtá
komlmďx\e1uikáRich tmkm'ck a dutých sturebRía projEtu q části
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Protokol nálezu (prouedení kontroly) č.220411

Dahim provedení kontroly :9.12.2Oľ9

Místo provedení-pro aokalizacejinna) : EtX"Kašpmké Hory

popis kontrolypřípadně náľem :

Dne 9=%2O19 bylapr=dena kontrola kanalizace u objéktu č.p. 43 úpi. Prokoporá)
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Bylproueden záznam naj7ashdisk (č. nahrúí'ky 2oí91209-105539) a předán.
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,u)"ugK,ĹTNĹ k,\ncelář

Pavef Šatrámk

doporučeným dopisem

v Kašperských Horách dne 3.12.2019
~

Věc: Odpověď na Váš dopis ze dne 19.11.2019

vážený pane Šafránku,

obracím se na Vás jménem svého klienta, společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. (se
sídlem Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory; IČO: 05230624), ve věci odpovědi na Váš
dopis ze dne 19.11.2019, který byl doručen mému klientovi. V dopise reagujete na mým
klientem poskytnuté informace, které jste po mém klientovi žádal. Dle Vašeho vyjádření
vyvstaly po zodpovězení otázek mým klieňtém jiné pochybnosti, které dle Vašich slov mohou
mít závažné důsledky pro všechny zúčastněné.

K Vašemu přípisu po prostudování věci uvádím v zastoupeni svého klienta nás|ed|jjÍcĹ.

V případě dvou faktur za uloženi odpadních vod vystavených na jméno Ing. jan Prokop
(č. 2201700103 a č. 2201800054) je třeba zdůraznit, že obě faktuty byly vystaveny v pořádku
a v souladu se zákonem; nejedná se, jak uvádíte, o chybu, kdy by můj klient vystavil fakturu
za plněni, které neproběhlo. Zádná faktura, které by byla vydána na plněni, které nikdy
nenastalo, nebyla mým klientem vystavena.

Dle informace od vodohospodáře mého klienta došlo během tohoto dne ke dvou
samostatným vývozům ov - prvně byla jímka klasicky vyvezena (v množství 1 m'), podruhé
bylo provedeno kompletní propláchnutí jímky a tato voda z propláchnutí byla znovu vyvezena
(taktéž v množství 1 m'). Z tohoto důvodu byl v jeden den vyvezen dvojnásobek kapacity
jímky. v dopise jste uvedl, že není možné, aby p. Ing. Jan Prokop v jeden den vyvezl 2 m',
s ohledem na výše uvedené propláchnutí toto však možné je. Na oba vývozy byla vystavena
samostatná faktura.

Vzhledem k tomu, že jsou obě faktury vystaveny v pořádku a odpovidaji reálným
vývozům, nepřichází v úvahu, aby byla jakákoliv z těchto faktur stornována či byla jiným
způsobem vyloučena z účetnictví mého klienta. Navíc zdůrazňuji, Ze tato záležitost nemá
s Vaší osobou nic společného, nijak se nedotýká Vašich práv ani povinnosti vyplývajľcich ze
zákona či uzavřené smlouvy (k tomu viz níže).

i\dvc&átní kancelář Dohnal &- Hemard, s,r.o.
zapsaná v OR u Kraj$keh[) v ČeskSCh Budčic)¶icích, odä1 C. vložka 21923 · IČO: 018 25 666

č ú.: 21! 864 5¢|6/0(á.¥) ' tel: + 420 381 ?53 cm · c-mjií' ()ťíice@dcgma!lx·Ťndrd.cz

www.dohnalbernaí'd.cz
Sídlo a kancelář Tábot
Mgt. Vit&úslav DoMaĽ cv. č. Cak 12191

S

Kbkutská 1ň3, PSČ 39() 01 Tábcx
cd t420 776 834 534 ' C-fňäů ddmd@d(jhna]&marda

Pobočka jílové u Prahy
..- . . JUDr. Mkhů lk~ Ph.D., cv. č. ČAK 14936

Mámykovo nám 195, PSČ 254 01 Jílové u Pimhy
rel' 44?fľ 774 QC)1 '7M _.c.j l.....am\ 8.l .¶¶
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V D"padě Vašeho druhého požadavku ,napříště již nestandardním způsobem mimo
svozOvou µmku ČOV v nepmvidelných ihterva/ech neumožňovatN$vozy" anaerobně i(yhl=)ťý"
OV do kanalizačních šachet na Červené" uvádím, že ve Vašem dopise pQpsäne svczy C"j
umožňuje provozní řád ČOV. S ohledem na tento platný provozní řád ČOV tedy nemůže mu.,
klient zakázat, aby k těmto svozům OV docházelo.

Zároveň bych Vás rád upozornil, abyste se zdržel ukvapených vyjádření o tom, že můj
klient vydává falešné faktury či jiným způsobem porušuje zákona a že hodláte v této věci
podávat podněty k finančnímu úřadu či kamkoliv jinam. V dané věci by se totiž dalo uvažovat
i o podezření ze spácháni trestného činu vyhrožováni, neboť jste žádné důkazy, že by k Vámi
popisovanému jednání doopravdy docházelo, nepředložil a žádné ani neexistují.

Závěrem Vás chci informovat, že během výměny vodoměru dne 28.11.2019 bylo
zaměstnancem mého klienta zjištěno, že sám máte vybudovanou přečerpávací jímku na
odpadní vody a za vypouštěni těchto odpadních vod do kanalizační SItě neplatíte žádné
stočné. Tuto věc mi předal klient k posouzení. Ve věci Vás budu v brzké době kontaktovat.

S pozdravem

JUDr. Michal Bernard, Ph.O.,
advokát v plné moci

2
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Pavel Šafránek

v Kašperských Horách dne 22.10.2019
EVK Kašperské Hory s.r.o.
lČ: 05230624
se sídlem Smetanova 156,
341 92 Kašperské Hory

zastoupená Be. Markem janem Vrbou, jednatelem

Sděleni o poskytnutí informací a rozhodnutí o částečném odmítnutí informaci dle
žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., v platném znění

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. ,IČ: 05230624, se sídlem Smetanova 156, 341
92 Kašperské Hory (dále jen rEVK Kašperské Ho'Y), jako povinný subjekt dle § 2 písm. b)
bod 3. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen ,zákon o
právu na informace o životním prostředŕ), ve znění pozdějších předpisů, obdížela žádost p.
Pavla Šafránka o poskytnuti informaci ze dne 28.9.2019, ve které žádá o následujicí
informace:

1. informaci o tom, zda EVK umožňuje vlastníkovi objektu č.p. 43 vylévat odpadni
vody přivezené v nádobách 'z domovní žumpy dovnitř kanalizační šachty
kanalizace pro veřejnou potřebu umístěné před návesní kapli Panny Marie
Pomocné na Červené;

2. jakým způsobem potom EVK zjišťuje množství a kvalitu takto uložených odpadních
vod;

3. informaci, zda v důsledku jednorázového vyliti většího množství (starých
vyhnilých) odpadních kalů do šachty veřejné kanalizace došlo někdy k ucpáni
trubního systému či jiné podobné závadě na potrubí, popř. zařízení centrálni ČOV
na Červené;

4. kopii faktury ze dne 20.4.2018 č. 2201800054 za uloženi 1 m3 odpadních vod dne
2.11.2017;

5. informaci, z jakého důvodu EVK nepostupovala u fa č. 2201800054 souladně s
ust. § 28 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: Daňový doklad
musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo
přiznat plněni; a jakým způsobem EVK ověřila, zda vůbec bylo ze strany EVK za
přijaté peněžní plnění od zákazníka poskytnutu protiplnění (čili zda odpadni vody
byly vskutku uloženy) a nejedná se tak o falešnou fakturu;

6. kopii faktury č. 2201700103 za uložení 1 m' odpadních vod v roce 2017;

7. kopii fa č. 2201800465 za vodné v r. 2018;

8. kopii fa č. 2201700149 za vodné v r. 2017;

9. informaci, kdy naposledy vlastníce Cp. 43, Červená uložila nějaké odpadni vody u
EVK;
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10. informaci, zda množství pRné vody odebrané z veřejné vodovodní sitě odběrným
místem Cp. 43, Červená, za uplynu|é tři roky, je souladné s objemem odpadních
vod ze žumpy uložených na ČOV provozované EVK, vlastníkem objektu Cp. 43;
resp. jaký poměr pňpadá na množství odebrané pitné vody ve srovnáni s odpadní
vodou uloženou na ČOV.

V rozsahu bodů č. 1. 2., 3., 5. 9. a 10. požadovaných informací se v souladu s
ustanovením § 7 odst. 1 zákona o právu na informace o životním prostředí žádosti o
informace vyhovuje a níže jsou poskytnuty požadované informace:

Ad l)

Odpověď: Tento způsob uloženi je provozovatelem umožněn viz. citace z provozního
řádu, ,Na ČOV Červená jsou povoleny svozy od neodkanahZQvaných nemovitosti na
Červené. Svozyje možno provádět mimo sezónu Ú"aro, podzim) v ostatních případech
po dohodě s provozovatelem ČOV."

Ad 2)

Odpověď: Množství je určováno podle kapacity a naplnění převozní cisterny příp. jiné
nádoby.

Ad 3) ..

Odpověď: Po dobu provozováni ČOV a kanalizační sítě společnosti EVK Kašperské
Hory s.r.o. nedošlo v důsledku likvidace kalů přes kanalizačni šachtu k ucpání
kanalizační stoky nebo jiné závadě na potrubí nebo zařízení ČOV.

Ad4)

Kopie faktury č. 2201700103 za uložení odpadních vod Vám byla zaslána jako příloha
ke Sděleni o poskytnutí informací a rozhodnuti o částečném odmítnuti informaci dle
žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Ad 5)

Faktura č. 2201800054 byla vystavena po zjištění a doloženi, zda k likvidaci odpadních
vod skutečně došlo, což bylo se značným zpožděním. Následně byla faktura vystavena
a standardně zaúčtována. Vzhledem k výši faktury a faktu, že odběratel není plátcem
DPH nedošlo k hodnotové újmě ani odběrateli a ani státní správě. Provozovatel
nepředpokládá, že by odběratelé požadovali fakturu za neuskutečněné protiplnění.
Společnost EVK nevydává a není v jejím zájmu jakkoliv dokládat odběratelům ňktivni
uloženi odpadních vod, natož vydávat falešné doklady. Uloženi odpadních vod bylo
nahlášeno a překontrolováno vodohospodářem - zaměstnancem provozovatele.

Ad 6)

Kopie faktury č. 2201700103 za uloženi odpadních vod"Vám byla zaslána jako příloha
ke Sděleni o poskytnutí informaci a rozhodnuti o částečném odmítnutí informací dle
žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb,, v platném znění.

V
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Proti tomuto rozhodnuti lze k informacím podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručeni
odvcdánl, které se podává u společnosti EVK Kašperské Hory s.r o. O odvolání rozhoduje
město Kašperské Hory.

EVK Kašperské Hory

Bez pň/oh //á
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EVK Kašperské Hoy

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Česká pošta "ceskaposta@cpost.cz>
středa 30. října 2019 9:31
energetika@kasphory.cz
Informace o Vaši zásilce RR217494739CZ

En[gish version follows.

vážený zákazníku,

Vaše zásilka Doporučené psanis podacím číslem RR217494739CZ, podaná dne 23.10.2019, byla dne 30.10.2019
vydána příjemci zásilky.

pohyb své zásilky můžete sledovat na internetu ve Sledování zási|kY, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Pošta
Online.

S přáním příjemného dne

Vaše Česká pošta

lato zpráva byla automaticky vygenerována systémem České pošty, na tuto zprávu neodpovídejte.

Dear Client,
P

Your consignment Doporučené psaní with posting number RR217494739CZ, sent by you on 23/10/2019, was handed
· over to the recipient on 30/10/2019.

You can track your consignment status on the Internet via our Track&Trace service or via our mobile application
OnlinePost.

Have a nice day.

Yours Czech Post

This message has been automatically generated by the Czech Post's system, please do not reply.

pm phpaó Ze tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká PQŠtä. s p. vylucuje moznost phiéh návrhu unlouvy s jakýmikoli změnarni d®ätky či ®chylkami NauZeni
i:mén, dodatků ä odcnyiek z Vaši strany pc'vaZu|eme toliko za podňěl k dalšímu jeqnán! c) Ôt?sahLl smiewv lú d:ji oř..amž'ku pocips(i/uzavrenj smlouvy nejsme jakoukoh
náSl nat'idkou vázam výsledky jednám předcházejících uzavřeni smlouvy µuvaZuje česká µošta. s p ca nezávazné Česká Nštä. s p nenese žádnou odµwědnost za

new přerušeni j®näríš Of $m|oyvě. a to bez ohledu na jeho

Mbrmocc' c? uyacuvani ôsobnich údajů mleznete na www&eskappsta-cL Tento e·mai1 včelné pňbh múZe obsahovat důvěrné informace jěsthže nejste zamýšéný
adtnál tohoto e-matlu, pák farma zveřgnění, tisk, kc'pirováni, disfnbuce neho Šikni íohoto e·m3i|u a připojen'Ĺch příloh je plísně zakázáno Pokud

e-mail omylem, cznamte to nepíodeně jeho ®esitateli a okamžitě tento email včetně jehc: př/loh trvale vymažte ze scéhů systému
n«>dpov'dä za jak«ikdiv ŠkMu způsobenou mod!Ňkacemi či zpožděním e-ma:lu

In the event that tms emad contams a contraCt proposal pjšlg, s p hereby e<cludes acceptmce ef tne CCjňträct propcsal with a|:erauons, amendmeMs and
adjustments Of any nature Your pwposal of alterMDns ameňdments anď adjustnmts may c:nly be subject m FMher contract negohatm Česká pošta s p kS not
bound by any cf its oker until the contract is ccjnd|jded Česká po$t3 s.p ccnsiders the resu;t Ql cuňtrad p«edíng the conctusCn el cemträct M)n.blnding
ČESĽi3 pešta $ p is not häble foŕ term'nation or interruption of any contract fér whatever Näsoň

f c data protectlon. visit This e-mail and any attached měs may cOntain ccnftden|l3! tnforrnat:on If you are not the
q' this e-mál y3u are hereby notákd that any disclosure, printing. copying, d|str|butÉ(jn or ¢issemination of this e mail and any attächéd files is

:,ínctŕ, PWhútc'S ii yciu reccNe this e-mail in errcr, please immediately notifý the senáer and permanently delete this e·mai! and its ňom ý¢U1 Th,"
of m e-mad deřes not accept iiabiiity fot any damage that may be caused by any modiňmhons or delay tri the cif

1


