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Žádost o loskltnutí iďormací dle zikorra č. 106/ 1999Sb'. o svobodném přjstupqL
infomacím

Kvašížádosti o

poskytnutí informací dle ÚŠe uvedeného zákona ze dne 16.12.2014,
ktelá se týká čistímyodpadních vod ve vlastnictví Promising lJnion. s'r.o. nacházející se
v našíobci musím úvodem uvést, že Městský úřad Brandýs nad Labem - stará Boleslav
odbor životního prostŤedí svým roáodnutí č. jedn.: 100/2739612014 zc dne 07.05.2014 obci
Zlatá uloži| dle ust. {22 odst' 2) zákona o vodovodech a kanďizacich povinnost vořeiné
služby a to p.ovozov.íní splaškové kana]izace, včetně čističkyodpadních vod (dálejen
ČoV) pro veřejnou potŤebu v obci Zlatá , ve v]astnictví Pronrising Union, s.r'o' počínaje
dnem 07'05. 2014 na dobu 6 měsíců.Rozhodnu1ím č. jedn': 100163362/2014 ze dne 3.l1.
2014 povinnost vcřejné sluŽby prodloužena do 7' 5' 2015. Veřejnou službu začala oboc
kompletní dokumentace'
vykoniívat bez toho, aby došlo k protokolámímu předáni Čov
ktelá se kní vztáhuje. S obledem na výše uvedcné nejsme schopni poskytnout údaje o
tecbnických parametrech. Ke konkrétnim otrízkám uvádíme nasledu.jící:

a

1'

počet domův obci Zltltá, lďeřé
odpadních ýod;
napojeno

2'

je

jsou

ke dni

poslEtl1

tí inJbrmace

apojefiy na

čistínu

95 domů

mďximál i kapacita čistírnyodpddních l,od ( ti' poče[ do lij' resp' počet ob'ýate[ jež
můžebýl mLlximalfiě napojen na čislirnu odpadních ýod lohoÍo typu);
rozhodnutí MÚ Brandýs Íad Labem-Stara Bo]eslav z
uvádí kapacitu

2

7'

l0'2008 Čj. t00/6518j/2o08

Čov na 1250Eo

3. potenciální kry1cita čistbny odpatlních l;od ll obci Zlatú ke dni poslrytnutí iÍIíolmdce,
l. počet domu ý obci Zlató, lďeré nejsou ke dni poslq,tnutí iníormacr ndpojeny na
čístírnuoclpadníchtod, ale napojení je možfiércalizoyt1l'

K tomuto dotazu můŽeme uvést pouze to, kolik je domů v obci celkově' jc to 170 domů.
Zda a za jakých podmínek je moŽné napojení nepiipojených domů _je věcí odbomého
pos,lu/eni_ které nemámc l dispozici'

4.

ke dni

poskýnutí informace s1anovená cena za odvádění odpadních vod (za

l

m]);

je to 40,'Kč za ] m3

obyvatel obce Zl\tá napojerýc! n čistírnu
otlpttdních vod(při hrazení ceny zálohově xa 3 měsíce), resp' výše zóloh uhtazených
ke dni 6.8.2014 a ke dni 31 11.2014;

5. celkoyó ýýše uhlazených zóloh

na zálohách bylo colkem lTbráno 172 480,_
platila obě zálohy najednou)

6. přítrlk odpatlních

voc1,

jež jsou čištěy

ý

Kč (nelze rozdělit, neboť čístodběIatelů

čjstírněodpadních vod (obiem čištěých

odpadních vod)
(dne
čističkamá měřidlo na odtoku, proto se evidují pouze iďormace o odtoku
16j22014 byl za 24 hod orltok 45 mr ) měřidlo na přítoku není, proto údaje o
přítoku nemůžemeposkytnou_

7. celktltlli ýše nóklr:ttů tynaložených /lcl splá',1l čistíťq}odpadních od a

jalcých
náktado{lch potožek (nipř. platby za etektrickou energii, núklady na proloz a údržbu
čistírny;Lb;dních ýo,a, ianra ,L oau, -orhů a koitroly znečištěníodpadnťch wd)
otliýých náHadou!'ch položek;
se sktádtljí, ýčet ě ýýše
z

'ied

oov -

54 750'-

Kč, DHDM 3340'-Kč, mateIiál

45120'- Kč,-, poÍadenské sluŽby _
ú&žba- 40764,_ Kč

8.

1400,-

ziíloh) na eneÍgii 74571,- Kč, opravy

19 433,-Kč,

Kč' ostatní slůby

žiýotnost čistírnyodpatlních votl;

Nemánre k dispozici kompletrrí techrrickou dol_umentaci, proto nclze údaj poskytnout'

g.

průměnťýpůlťočni/ročnínárůst náklat\ů na spróýu čistiťtly odpatlních vod s ohledem
na.i ei í do s avadní provoz ;

vzhledem ke krátké době provozoviíúínelze

lTčíslit

]0' do kdy je obec Zlató opravěn a ptovozovat ýeřejnou službu na základě pot'ěřeni
()dboru žiýotníhoptostředí Městského úřQdu Brandýs nad Labem Stal'á Bolesldý
Dodle rozhodnuti Městskéhl.J uřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odbor životního

orostredič.ie.ln.:10o/ó]]d2i20i4zedne3.1l.20l4do7'5'2015,ktoútttojetřebauvést,že
snahou obcě ie. aby provpzováni CoV začal zajišťovat co nejrychleii insolvenční spnívce

v lámci s\aých kompetengí_
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