předmět: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
v příloze Žádost 106.doc zasílám žádost o poskytnutí informace podle zákona
106/1999 Sb.

Trvale bytem:

Vaše č.j. :

Na základě Vašeho dopisu

ze dne 12. srpna 2016

se několik občanů Olešnice v Orlických horách obrátilo 19.9.2016 na Krajskou hygienickou
stanici Královéhradeckého kraje s podnětem na dodržování požadavků na jakost pitné vody
provozovatelem vodovodu Olešnice v Orlických horách. Hned druhý den po odběru vzorků
vody, který provedl Zdravotní ústav Ústí nad Labem IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 (místo
dosavadní EKOAKVA LABOTAROŘE Říkov č. 1468 akreditovaná ČIA) ,se ve schránkách objevil
anonymní zákaz pití pitné vody, ke kterému se později dopisem ze dne 11.10.2016 (ZOI 215)
přihlásil starosta Cejnar. Již 29.09.2016 byl tento zákaz odvolán.

Dne 30.9.2016 sdělila Krajská hygienická stanice (mailem v 8:23:11), že „Naše kontrola ještě
nebyla ukončena „ a „Do doby ukončení kontroly bychom mohli o příčině zápachu pouze
spekulovat.“

Dne 14.10.2016 sdělila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (č.j.: KHK
30033/2016/2/SPR.HK/Mi), že 29.09.2016 nesdělila jednoznačně starostovi Cejnarovi, že po
převaření je voda v olešnickém vodovodu pitná.

Dne 18.10.2016 (ZOI 219) sdělil starosta Cejnar, že neexistuje protokol, ze kterého je zřejmé,
že voda v olešnickém vodovodu byla, v den odvolání zákazu jejího pití, pitná.

Dne 19.10.2016 sdělila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (č.j.: KHK
31440/2016/2/HOK.RK/Li), že

„Provedenými rozbory jakosti pitné vody byl ve všech odebraných vzorcích ukazatel pach
hodnocen jako nepřijatelný pro odběratele“.

Dne 9.11.2016 požádal starosta Cejnar za poskytnutí kopie rozboru vody (na základě kterého
byl vydán zákaz pití vody z vodovodu) alikvotní částku 83,- Kč, částečně jako úhradu
administrativních úkonů.

Tentýž den za poskytnutí naprosto stejné informace požádal starosta Cejnar starší invalidní
osobu (má od lékaře nařízeno pít denně 4 litry vody a z důvodu zápachu olešnické vody je
nucena si jkupovat vodu balenou) o úhradu nákladů v částce 119,- Kč.

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva oznámil starosta Cejnar přítomným, že není
povinen zveřejňovat výsledky rozborů vody z vodovodu a za jejich poskytnutí bude
požadovat úhradu nákladů.

Osobě, které vysvětlovala, že v minulém roce byly výsledky rozborů zveřejňovány na
elektronické úřední desce obecního úřadu a že by vedení Obce mělo samo od sebe po
zveřejnění zákazu pití vody, uklidnit občany zveřejněním rozborů, bylo po 3 minutách
předsedajícím (m.j. příslušníkem hasičského bezpečnostního sboru) odebráno slovo.

V dopisu EKOAKVA LABOTAROŘE Říkov č. 1468 akreditovaná ČIA ze dne 25.01.2016 je
uvedeno, že všechny výsledky byly zaslány v elektronické podobě do registru ministerstva
zdravotnictví, tzv. IS PiVo.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem

žá d ám

1. o poskytnutí kopie rozboru vody, ze kterého je zřejmé, že voda ve vodovodu v Olešnici
v Orlických horách nesplňovala 27.09.2016 všechny ukazatele vyhovují požadavkům
stanoveným v příloze č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb.

2. o poskytnutí kopie rozboru vody, ze kterého je zřejmé, že voda ve vodovodu v Olešnici
v Orlických horách splňovala 30.09.2016 všechny ukazatele vyhovují požadavkům
stanoveným v příloze č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb.

3. o poskytnutí kopie rozboru vody, ze kterého je zřejmé, že voda ve vodovodu v Olešnici
v Orlických horách splňovala 08.11.2016 (v den kdy Obec Olešnice v O.h. přerušila dodávku
vody do č.p.67 - bez všech zákonných povinností podle ust. § 9 odst.6 písm. c)) všechny
ukazatele vyhovují požadavkům stanoveným v příloze č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb.

