
Žádost 15.2.2023   datovou schránkou 

 

 Informaci o tom, jaká povolení a jejich změny byly ze strany zdejšího orgánu družstvu 
vydány (zejména havarijní plán ve smyslu vodního zákona), včetně poskytnutí kopií 
těchto dokumentů (zejména havarijního plánu), 

 Informaci o tom, zda byly na provoz družstva v minulosti (v období od roku 2015 do 
dnešního data) podány podněty k šetření tvrzeného porušení právních předpisů, 

 Pokud je odpověď na otázku číslo 2 kladná, pak o poskytnutí informací o tom, jak bylo 
s těmito podněty naloženo, 

 Informaci o tom, zdali zdejší správní orgán vedl proti družstvu řízení z vlastního podnětu 
a dále pak informaci o tom, jak tato řízení byla skončena, 

 Kopii případných protokolů o kontrolách plynoucích z řízení dle bodu 3 a 4, 

 Informaci o tom, zda byla zdejším správním orgánem uložena družstvu správní sankce a 
případně jaká. 

 

 

Odpověď 27.2.2023  datovou schránkou 

1. Informaci o tom, jaká povolení a jejich změny byly ze strany zdejšího orgánu družstvu 
vydány (zejména havarijní plán ve smyslu vodního zákona), včetně poskytnutí kopií 
těchto dokumentů (zejména havarijního plánu): 

 Povinný subjekt  vydal  rozhodnutí o schválení aktualizovaného havarijního 
plánu  pod  čj: MHB_OŽP/1401/2022/Ul (rozhodnutí vydal dne 20.5.2022 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí), 

 Kopii tohoto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze (z poskytnuté kopie dokumentu 
byly vyloučeny osobní údaje v souladu s pravidly, upravujícími jejich ochranu). 

2. Informaci o tom, zda byly na provoz družstva v minulosti (v období od roku 2015 do 
dnešního data) podány podněty k šetření tvrzeného porušení právních předpisů: 

 Žádné podněty v tomto období  nebyly podány. 

3. Pokud je odpověď na otázku číslo 2 kladná, pak o poskytnutí informací o tom, jak bylo 
s těmito podněty naloženo 

 Podněty nebyly podány. 

4. Informaci o tom, zdali zdejší správní orgán vedl proti družstvu řízení z vlastního podnětu 
a dále pak informaci o tom, jak tato řízení byla skončena 

 Řízení z vlastního podnětu správního orgánu nebylo vedeno. 

5. Kopii případných protokolů o kontrolách plynoucích z řízení dle bodu 3 a 4 

 Žádné kontroly za uvedených podmínek nebyly provedeny. 

6. Informaci o tom, zda byla zdejším správním orgánem uložena družstvu správní sankce a 
případně jaká 

 Správní sankce nebyla zdejším správním orgánem uložena. 

 

 
 

 


